Umowa nr ……………………………
Zawarta w dniu ............................w Skoroszycach pomiędzy: Gminą Skoroszyce 48-320
Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, reprezentowaną przez:
……………………………………………………….. – Wójta Gminy Skoroszyce
przy kontrasygnacie:
………………………………………………………. – Skarbnika Gminy Skoroszyce
zwaną w dalszej części umowy "Sprzedającym",
a
.................................................................................................................................
................................................................................................................................,
Zwanym w dalszej części umowy "Kupującym",
W rezultacie dokonania przez Sprzedającego wyboru oferty Kupującego w trybie przetargu
nieograniczonego pisemnego, znak ZP.271.5.2018.BK z dnia 11 maja 2018 r., zawarto
umowę następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa składnik mienia ruchomego gminy Skoroszyce pojazd marki STAR SK 1 o numerze rejestracyjnym ONY68M7 i nr identyfikacyjny
SUS1142CFV0013347
rok produkcji 1997
wskazanie drogomierza 86 352 km
pojemność/moc silnika 6842 ccm / 110kW (150 KM)
§2
Pojazd, o którym mowa w §1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych,
nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się
żadne postępowania, których przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi on również
przedmiotu zabezpieczenia. Pojazd czasowo wycofany z ruchu do dnia 16.12.2016.
§3
Kupujący, tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę ...................
zł netto (słownie: .........................................................................................................złotych),
Podatek VAT 23% w kwocie …………………zł
Cena brutto: …………zł (słownie: ……………………………………………………………)
płatną gotówką w kasie Sprzedającego lub przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury niezwłocznie
po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez
Organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.
§4
1. Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego
całkowitej ceny nabycia.
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty,
o której mowa w § 3.
3. Sprzedający na podstawie protokołu przekazania wyda Kupującemu wszystkie posiadane
dokumenty dotyczące pojazdu, niezbędne do prawidłowego korzystania z pojazdu,
a w szczególności polisę OC, decyzję Starosty Nyskiego nr KT.II.5410.11543.2015.AK.
z 16.12.2015 o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
4. Kupujący odbierze towar we własnym zakresie z terenu Zakładu Oczyszczania
i Wodociągów.
§5
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w § 1
niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji
do Sprzedającego.

2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie
wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Kupujący dokona dalszego ubezpieczenia samochodu w zakresie OC.
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty
uiszczenia jakichkolwiek opłat i podatków, jeśli są należne, obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Integralną częścią umowy jest ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu STAR SK1
nr ZP.271.5.2018.BK z dnia 10.05.2018 r. oraz oferta Kupującego.
§10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze
otrzymuje Sprzedający oraz jeden egzemplarz otrzymuje Kupujący.
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