Wzór umowy 1a
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
o sprzedaży środków trwałych
Miejskiego Zarządu Dróg,
z podziałem na 5 części
z dnia 19.11.2019r.

Umowa nr ……S.MZD.2019
zawarta w dniu ………. 2019r., w Skoczowie, pomiędzy:
Gminą Skoczów, Rynek 1, 43-430 Skoczów, NIP 548-24-04-967, reprezentowaną przez Piotra
Hanzel – Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, ul. Mickiewicza 14, 43-430 Skoczów,
działającego na podstawie Pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Skoczowa, zwanego
w dalszej części umowy „Sprzedającym”,
a
Panem/Firmą
…................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..………………..
z siedzibą ............................................. ul. ..........................................., wpisaną do Krajowego
Rejestru
Przedsiębiorców,
prowadzonego
przez
……………………………………………………… pod numerem KRS ………………………….. /
wpisaną do CEIDG / legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………. Wydanym
przez …………………, NIP ……………….., REGON ……………………….., (kapitał zakładowy:
…………………………….., kapitał opłacony: …………………………………..)*, zwany
w
dalszej
części
umowy
„Kupującym”,
reprezentowany
przez
……………………………………………………………………………...........,
zwanymi w dalszej części umowy również „Stronami”
o następującej treści:
§1
1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż, w drodze przetargu pisemnego
nieograniczonego, samochodu ciężarowego STAR 244 10.7t, rok produkcji: 1988,
nr rejestracyjny: SCI 62WX, nr identyfikacji (VIN): A244RSM211160.
2. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest
wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest ten pojazd oraz nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
3. Kupujący stwierdza, że znany jest mu stan techniczny nabywanego pojazdu i oświadcza, że
nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego samochodu, jego
właściwości, jego wszystkich parametrów, jak też wyglądu i nie będzie rościł żadnych
pretensji i roszczeń z tego tytułu do Sprzedającego.
4. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego
i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
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§2
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot sprzedaży określony w §1 niniejszej umowy
kwotę brutto: .................................... zł (słownie. ............................................................... ).
2. Na poczet ceny nabycia zaliczeniu ulega wadium w kwocie …………. zł, złożone przez
Kupującego.
§3
1. Zapłata ceny nabycia za przedmiot objęty niniejszą umową nastąpi przelewem na konto
bankowe wskazane przez Sprzedającego na fakturze w terminie 7 dni od daty wystawienia przez
Sprzedającego faktury VAT.
2. Wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz
koszty opłaty obciążają Kupującego.
3. Wystawcą faktury będzie: Miejski Zarząd Dróg, ul. Mickiewicza 14, 43-430 Skoczów.
Sprzedawcą będzie: Gmina Skoczów, Rynek 1, 43-430 Skoczów, NIP 548-24-04-967.
4. Podstawą wystawienia faktury jest zawarta niniejsza umowa sprzedaży pojazdu.
5. Datą wniesienia należnej kwoty jest data wpływu środków na rachunek bankowy
Miejskiego Zarządu Dróg.
6. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, o której mowa w §2 niniejszej umowy,
Sprzedającemu przysługuje prawo naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§4
1.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w Bazie nr 1 Miejskiego Zarządu Dróg przy
ul. Krzywej 4, 43-430 Skoczów, niezwłocznie po wniesieniu należnej kwoty, o której
mowa w §2, na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Podstawą wydania przedmiotu umowy będzie okazanie przez Kupującego dowodu
uregulowania zapłaty oraz informacji z Działu Finansowo-Księgowego Miejskiego Zarządu Dróg
o wpływie środków pieniężnych na rachunek wskazany przez Sprzedającego.
3. Sprzedający wyda Kupującemu
przekazywanego pojazdu.

wszystkie

posiadane

dokumenty

dotyczące

§5
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Ewentualne spory, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
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§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
Kupujący

Sprzedający
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