Załącznik nr 2

UMOWA Nr ………………./ 2018 – wzór

Zawarta w dniu …........................ 2018 r.
pomiędzy:
Skarbem Państwa Aresztem Śledczym w Warszawie -Służewcu z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 5,
02-699 Warszawa NIP: 951-13-07-112 REGON : 000320489
zwanym dalej „Sprzedającym” reprezentowanym przez:
Dyrektora – płk Bogdana Kornatowskiego
a
Pan/i/firma:
….....................................................................................................................................................................................................................................

NIP …..................... REGON …..................................................................................................................................................................................
Adres………………………………………….……………………………………………………………………….....................................................................................................
zwaną dalej w tekście „Kupującym” , reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r., w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi
składnikami majątku Skarbu Państwa – została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Sprzedający, sprzedaje Kupującemu pojazd – Autobus- pojazd do przewozów specjalnych marki Autosan
H7-10 ZK , nr rej. WN 5819 J, nr VIN :SUADW2AVT6S130339, rok produkcji – 2006, stan licznika 476504 km.
Badanie techniczne ważne do dnia 30.10.2018 r., kolor – biały, liczba miejsc 21, pojemność 3920 cm 3.
Stopień zużycia pojazdu na 85%. Łączna cena pojazdu: …................................ (słownie: ….......................................................)
2. Sprzedający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku Vat.

§2
1. Kupujący nabywa pojazd, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, za cenę brutto określoną w §1 ust. 1
2. Kupujący dokona przelewu kwoty określonej w §1 ust. 1:
a) pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium,
b) powiększonej o wartość paliwa znajdującego się w zbiorniku paliwa, ustalonego w oparciu o §3 umowy
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, na rachunek bankowy sprzedającego …...................................................
3. Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszej umowy (w tym opłatę skarbową, podatek od czynności
cywilnoprawnych ponosi Kupujący.

§3
1. W dniu zawarcia niniejszej umowy Sprzedający wraz z Kupującym dokonają ustalenia ilości paliwa
znajdującego się w pojeździe, o którym mowa w §1.
2. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty za paliwo znajdujące się w zbiorniku paliwa. Kwota do zapłaty
zostanie ustalona poprzez przemnożenie ilości paliwa przez cenę jednostkową, wynikającą z ostatniej FV,
wystawionej przez PIGB CARPATIA (w miesiącu, w którym ww. pojazd był ostatnio tankowany).

§4
Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny zakupionego samochodu Autosan H7-10 oraz, że nie
będzie wnosił ani dochodził roszczeń z tego tytułu, co oznacza wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy.

§5
1. Samochód wraz z kompletem dokumentów, dwoma kompletami kluczyków i wyposażeniem, zostanie
niezwłocznie wydany Kupującemu, w Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu przy ulicy Kłobuckiej 5, po
otrzymaniu całkowitej zapłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 na wskazane konto bankowe Sprzedającego.
2. Z czynności wydania pojazdu wraz z dokumentami zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Ewentualne zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej przez obie strony niniejszej
umowy.
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