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Załącznik nr 2. 

 
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY 
NR BPN-T.2501.III.___.2023 

  

zawarta w dniu       .      .2023 r. w Białymstoku, pomiędzy: 
1. Miastem Białystok - Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym  

z siedzibą: 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71; NIP: 9662117220, zwanym dalej „Sprzedającym”, które 
reprezentuje: 

- Anna Daszuta-Zalewska - Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego 

a  

2. ________________________________________________  

z siedzibą: _____________________, KRS: ______________, NIP: ______________, REGON: 
______________, zwaną dalej „Kupującym”, którą reprezentuje: 

- ____________________ - _____________________ 
- ____________________ - _____________________ 

Regionu Podlaskiego „STEKOP” S.A. 

na podstawie wyboru oferty w Konkursie sprzedaż uniwersalnego centrum do obróbki laserowej 3D z 
laserem półprzewodnikowym TruLaser, przy czym Sprzedający i Kupujący występujący łącznie zwani są 

„Stronami”. 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje: 
 

      Laserowe centrum obróbkowe TruLaser Cell 7040 (nr fabryczny S0551C0158) 
 

§ 2 
Realizacja przedmiotu zamówienia 

1. Kupujący we własnym zakresie, własnym staraniem i na własny koszt dokona odłączenia,       

demontażu, wyniesienia z pomieszczeń, transportu, zabezpieczenia, ubezpieczenia zakupionego 
sprzętu, a następnie uprzątnięcia pomieszczeń po przeprowadzonym demontażu. 

2. Dokonanie przez Kupującego we własnym zakresie, własnym staraniem i na własny koszt odłączenia, 
demontażu, wyniesienia z pomieszczeń, transportu, zabezpieczenia, ubezpieczenia zakupionego 

sprzętu, a następnie uprzątnięcia pomieszczeń po przeprowadzonym demontażu nastąpi w ustalonym 

przez Strony terminie, jednak nie później niż 60 dni od daty zawarcia Umowy. Warunkiem odbioru 
urządzenia jest uprzednie opłacenie faktury. 

3. Strony wyznaczają swoich Przedstawicieli odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg realizowanej 
umowy: 

1) Sprzedający: Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego BPN-T, tel.: 85 722 20 50, 

2) Kupujący:   
 imię i nazwisko: _____________________________________, 

 adres do korespondencji: _____________________________, 

 e-mail: ____________________________________________, 

 tel: _______________________________________________, 

 tel. komórkowy: _____________________________________. 

4. Sprzedający oświadcza, że urządzenie nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie 

powiadomił Kupującego. 
5. Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego urządzenia, akceptuje w całości jego specyfikację 

oraz stan techniczny i nie wnosi żadnych uwag co do powyższego, ani też nie będzie w przyszłości 
zgłaszać żadnych roszczeń z tego tytułu. Kupujący jest również świadomy, że urządzenie nie jest 

fabrycznie nowe oraz że było używane (eksploatowane). 

6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz rękojmi na sprzęt objęty niniejszą umową. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Łączna wartość umowy wynosi brutto: ___________ PLN (słownie: __________________________), 

w tym: cena netto: ___________ PLN, podatek VAT (____ %): ___________ PLN. 
2. Podstawą do wypłacenia należności przez Kupującego jest wystawiona przez Sprzedającego faktura 
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VAT. Fakt realizacji przez Kupującego czynności opisanych w § 2 ust. 1 nie ma wpływu 
na wystawienie faktury przez Sprzedającego i konieczność uregulowania należności przez Kupującego. 

3. Termin płatności wynosi 21 dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedającego. 
4. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń niniejszej 

umowy, w tym w szczególności koszty opłat skarbowych i podatków obciążają wyłącznie Kupującego. 
 

§ 4 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Nieważność któregokolwiek postanowienia umowy nie powoduje nieważności całej umowy. 
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne lub 

bezskuteczne, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego. 

Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, 
których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu 

postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 
3. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami umowy, a treścią załączników i 

innych dokumentów stanowiących integralną część umowy lub wytworzonych przez Strony, 
pierwszeństwo mają postanowienia umowne. 

4. Podpisanie niniejszej umowy nie rodzi po żadnej ze stron odpowiedzialności za jakiekolwiek 

zobowiązania majątkowe wobec osób trzecich, w tym także mające charakter podatkowy dotyczący 
drugiej strony umowy. Sprzedający oświadcza, że urządzenie będące przedmiotem umowy stanowi 

jego wyłączną własność, jest wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne 
postępowanie, którego przedmiotem jest przedmiotowe urządzenie oraz że nie stanowi ono również 

przedmiotu zabezpieczenia. 

5. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu 
swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod 

dotychczas znany adres. 
6. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również 

przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

2 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz polskie przepisy prawne obowiązujące w zakresie 
przedmiotowym. 

8. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Sprzedającego. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Sprzedającego, 

jeden dla Kupującego. 
 

 
 

 

 
________________________________       ________________________________ 

Sprzedający     Kupujący 
 


