Załącznik nr 1 do ogłoszenia w trybie przetargu publicznego – projekt umowy

Umowa nr
zawarta w dniu

.08.2017 r. pomiędzy:

Zakładem Karnym w Czarnem, z siedzibą w Czarnem przy ul. Pomorskiej 1, 77-330 Czarne,
NIP: 843-10-72-221, REGON: 000319925, reprezentowanym przez:
ppłk

mgr

Wojciecha

Brzozowskiego

–

Dyrektora

Zakładu

Karnego,

zwanym

w

dalej

Sprzedającym,

a
Panem/Panią ......................................., legitymującym/ą się dowodem osobistym seria
nr........................................................ wydanym przez ….........................................,
numer PESEL............................................................,NIP:.........................................,
zamieszkałym/ą w.....................................przy ul. ...........................................,
zwanym/ą w treści umowy Kupującym,
nazwa/siedziba firmy………………………………………………………………………………...,
o następującej treści:

§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa przedmiot umowy w postaci:

•

przyczepy ciężarowej rolniczej,

•

marki: AUTOSAN D-55/01,

•

o numerze rejestracyjnym: GCZ C164,

•

rok produkcji: 1988 r.
§2

Przedmiot umowy, o którym mo wa w § 1 stanowi własność Sprzedawcy, jest wolny od
wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do
niego nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie
stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Kupujący, zgodnie ze złożoną w dniu 9.08.2017 r. ofertą, tytułem ceny za przedmiot
umowy zapłaci Sprzedawcy kwotę brutto …........zł (słownie:.........................złotych),
płatną gotówką w kasie Sprzedawcy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany
na fakturze wystawionej przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od podpisania umowy.
§4
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1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty
o której mowa w § 3 w siedzibie Sprzedawcy.

2. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu,
niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy.

3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór przyczepy będącej
przedmiotem umowy.
§5

1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny przedmiotu umowy
określonego w § 1 niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie
rościł żadnych pretensji do Sprzedawcy.

2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe przedmiotu umowy i dowodu
rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Kupujący dokona ubezpieczenia przedmiotu umowy w zakresie OC i NNW.+
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także
koszty uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące
w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Jakiekolwiek

spory

mające

związek

z

wykonywaniem

niniejszej

umowy

będą

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§9
Umowę

sporządzono

w

trzech

jednobrzmiących

egzemplarzach,

z

których

egzemplarze otrzymuje Sprzedawca oraz jeden egzemplarz otrzymuje Kupujący.

Sprzedawca

Kupujący

dwa

