Zakład Karny w Kamiosku
11-220 Górowo Iławeckie, ul. XXX-lecia PRL 1
tel. 89 761 74 00, fax 89 761 70 77, email: zk_kaminsk@sw.gov.pl

Załącznik nr 4

UMOWA SPRZEDAŻY
ŁADOWACZA CHWYTAKOWEGO
Zawarta w dniu ….. ….. 2018r. w Kamińsku pomiędzy:
Sprzedającym:
Zakładem Karnym w Kamińsku,
ul. Obrońców Westerplatte 1, 11-220 Górowo Iławeckie,
NIP 743-10-27-467, REGON 000320124,
reprezentowanym przez Dyrektora Zakładu Karnego ppłk. Cezarego Kosacza
a
Kupującym (imię i nazwisko): .......................................................................................................................
PESEL: ...................................................................... NIP: ...........................................................................
Adres: ............................................................................................................................................................
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: .............................................................................................................
wydany przez ...............................................................................................................................................
§1

1. Przedmiotem sprzedaży jest ładowacz chwytakowy - zużyty składnik rzeczowy majątku ruchomego,
stanowiący zadanie nr 2 .
Ładowacz chwytakowy zawieszany Agromet-Warfama – 1 szt.
•

typ : Troll 350 T – 274

•

rok produkcji : 1993

•

wymagana moc ciągnika : 22 ÷ 55 [kW]

•

udźwig nominalny 350 [kg]

•

wydajnośd 21 [t/h]

•

wysięg 90/393 min/max. [cm]

•

wysokośd podnoszenia 333 [cm]

•

głębokośd opuszczania 150 [cm]

•

kąt obrotu 180 [°]

•

masa 600 [kg]

•

stopieo zużycia 80 %

•

nr inwentarzowy 599.02.049

§2
Sprzedający oświadcza, że przedmiot zamówienia będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie,
którego przedmiotem jest ten ładowacz, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ................................................................ zł
Słownie:
.....................................................................................................................................................................
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§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność urządzenia określonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy
za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje podpisując niniejszą
umowę. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór ładowacza chwytakowego podpisując niniejszą umowę.
§5
Sprzedający oświadcza, że ładowacz chwytakowy nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których
nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego urządzenia.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy
oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...............................................................
Sprzedający

………………………………………….
Kupujący

