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UMOWA SPRZEDAŻY 
 

Zawarta w dniu ......................... , pomiędzy  firmą   
NTT SYSTEM  S.A., Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa – Wesoła wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000220535,  
o numerze NIP 1132518415, o numerze w rejestrze BDO: 000000216 i kapitale 
zakładowym opłaconym całkowicie w wysokości 83 100 000,00 zł, reprezentowaną przez 
Prezesa Zarządu  Tadeusza Kurka i Vice Prezesa Zarządu  Jacka Kozubowskiego, zwaną              
w treści umowy SPRZEDAWCĄ, a  
1/................................................................................................................................................... 
zamieszkałym............................................................................................................................... 
legitymującym się dowodem osobistym seria..............numer...................................................... 
2/.................................................................................................................................................... 
zamieszkałym................................................................................................................................ 
legitymującym się dowodem osobistym seria..............numer...................................................... 
oraz odpisem *rejestru handlowego / krajowego rejestru sądowego / rejestru przedsiębiorstw 
państwowych /zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / działającymi 
w imieniu i na rzecz :  
/nazwa firmy  /.............................................................................................................................. 
z siedzibą w ................................................... przy ul. ................................................................ 
wpisaną do * rejestru handlowego /  krajowego rejestru sądowego / rejestru przedsiębiorstw 
państwowych / ewidencji działalności gospodarczej/ w .............................................................. 
pod numerem....................................................................................................  
zwanym w treści umowy KUPUJĄCYM. 
  

§1 
 SPRZEDAWCA sprzedaje, a KUPUJĄCY nabywa towary w asortymentach, ilościach i po 
cenach wyszczególnionych w załączniku do umowy / fakturze * /. Adresami dla doręczeń są 
adresy umieszczone na wstępie umowy. Inne warunki dostawy wymagają odrębnych 
pisemnych ustaleń. 
 

§2 
Wydanie towaru nastąpi w siedzibie SPRZEDAWCY w dniu zakupu lub innym terminie 
ustalonym z KUPUJĄCYM. Kupujący odbierze towar własnym transportem. Towar będzie 
wydany pracownikom KUPUJĄCEGO lub jego pełnomocnikom na podstawie pisemnego 
upoważnienia do odbioru. Inne ustalenia wymagają formy pisemnej. 
 

§3 
Towar zostanie wydany KUPUJĄCEMU w opakowaniu zabezpieczającym go przed  
uszkodzeniem podczas transportu. Koszt opakowania wliczony jest w cenę towaru. 
 

§4 
Należność za towar KUPUJĄCY zapłaci według cen podanych na fakturze. Ceny obowiązują 
loco magazyn SPRZEDAWCY, o ile nie zawarto innych ustaleń. Strony ustalają, że zapłata 
nastąpi przelewem zgodnie z przyznanymi warunkami kredytowymi pod warunkiem, że 
KUPUJĄCY przedłoży weksel gwarancyjny in blanco lub inne zabezpieczenie / gwarancja 
bankowa, cesja, zastaw itp. /. Stronom nie wolno we wzajemnych rozliczeniach stosować 
metody wzajemnych potrąceń bez pisemnego uzgodnienia.  
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W przypadku przekroczenia terminu płatności KUPUJĄCY zostanie obciążony odsetkami 
ustawowymi i zobowiązuje się do ich uregulowania  bez protestu, we wskazanym w nocie 
odsetkowej terminie.  

 
§5 

SPRZEDAWCA  zastrzega sobie własność towaru do momentu uregulowania przez 
KUPUJĄCEGO należności w całości. 

§6 
KUPUJĄCY upoważnia SPRZEDAWCĘ do składania faktur VAT bez podpisu odbiorcy ze 
skutkiem doręczenia faktury. 

§7 
SPRZEDAWCA udziela KUPUJĄCEMU gwarancji na zakupione  towary i wręcza stosowne 
karty gwarancyjne zawierające szczegółowe warunki gwarancji. W przypadku  nie objęcia 
towarów gwarancją KUPUJĄCY zostanie o tym poinformowany . 
 

§8 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu,  pod rygorem nieważności.   
 

§9 
W kwestiach  nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej 
umowy, strony będą rozstrzygać polubownie we własnym zakresie, a jeżeli okaże się to 
nieskuteczne sprawa zostanie skierowana do właściwego Sądu. 
 

§10 
Brak aktywności handlowej  KUPUJACEGO przez okres dłuższy niż trzy miesiące od daty 
wystawienia ostatniej faktury spowoduje automatyczne rozwiązanie umowy.  
 

§11 
Strony oświadczają , że maja możliwości rzeczowe i finansowe wykonania zobowiązań  z tej 
umowy, treść umowy jest im znana i dla nich zrozumiała , że dobrowolnie i świadomie 
umowę tę podpisują z wolą rzetelnego jej wykonania 
 

§12 
Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.  
 
 

KUPUJĄCY                                                                                     SPRZEDAWCA 
 
 
 
...........................................                                                                .......................................... 
podpisy, pieczątki imienne                                                                podpisy, pieczątki imienne 
    pieczątka firmowa                                                                               pieczątka firmowa 
 
 
 
• niepotrzebne skreślić 


