UMOWA SPRZEDAŻY nr…………..

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

zawarta w dniu ……………………. ………roku w Katowicach pomiędzy:
Skarbem Państwa - Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków z siedzibą w Katowicach przy
ul. Francuskiej 12, nie będącym płatnikiem VAT, o numerze NIP: 954-19-86-750, reprezentowanym
przez……………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy ”Sprzedającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w treści umowy „Kupującym’’,
wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat
Panda o nr rej. SK 5192W (rok produkcji: 2010), prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi
majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe1,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy sprzedaży jest samochód osobowy marki Fiat Panda, nr rejestracyjny:
SK 5192W, rok produkcji: 2010, stan licznika: ………..km, nr identyfikacyjny (VIN):ZFA16900001851160,
poj. Silnika1242 cm3, za łączną cenę wynoszącą:……………………………………………………zł brutto
(słownie: ….…………………………………………………………………………………………………),
z zastrzeżeniem § 2 ust.1 niniejszej umowy.
2. Sprzedający oświadcza, że:
1/ nie jest płatnikiem podatku VAT, a dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest umowa
2/ samochód, o którym mowa w ust.1 jest w stanie technicznym zgodnym z opinią nr 1/26/11/15 z dnia
26.11.2015
r.,
wolny
od
wad
prawnych,
w tym praw osób trzecich oraz jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
3. Kupujący oświadcza, że:
1/ stan techniczny oraz wyposażenie samochodu, o którym mowa ust.1 jest mu znany i nie zgłasza co do
niego żadnych zastrzeżeń,
2/ dokonał sprawdzenia oznaczeń numerycznych samochodu ujętego w ust.1 i nie zgłasza co do nich
żadnych zastrzeżeń,
3/ został poinformowany przez Sprzedającego o istniejących wadach fizycznych samochodu
i zapoznał się szczegółowo z treścią oceny technicznej nr 1/26/11/15 z dnia 26.11.2015 r. przedmiotu
sprzedaży sporządzoną przez rzeczoznawcę z zakresu motoryzacji, bezpieczeństwa ruchu drogowego
i
wyceny
wartości,
udostępnionej
do
wglądu
w
siedzibie
Delegatury
WUOZ
w Częstochowie lub ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin samochodu
osobowego marki Fiat Panda o nr rej. SK 5192W*. Został również poinformowany, że w związku z

licznymi usterkami, samochód nie przeszedł badań technicznych, których termin minął 19.12.2015
r.

1

Dz. U. Nr 114, poz. 761

§2
1.Kupujący zobowiązuje się uregulować cenę nabycia określoną w § 1 ust. 1 umowy pomniejszoną
o
wartość
wniesionego
wadium
w
formie
bezgotówkowej
w terminie 2 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na rachunek bankowy Sprzedającego
o numerze 94 1010 1212 0050 4722 3100 0000
2. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu przez Kupującego ceny ujętej
w ust. 2. Z czynności wydania przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy.
4. Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Kupujący.
Strony
wyłączają
uprawnienia
wad ujawnionych po dniu zakupu.

§3
Kupującego

do

dochodzenia

roszczeń

z

tytułu

§4
. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny2.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Sprzedającego.
§5
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze
dla Sprzedającego oraz jeden dla Kupującego

Sprzedający:

* niepotrzebne skreślić

2

t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.

Kupujący:

