Załącznik nr 3
wzór umowy

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY

Zawarta w Świerklańcu, dnia............................., pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością,
42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3
działającym na podstawie wpisu do rejestru sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000019110, NIP: 645-21-62-922, Kapitał zakładowy: 3 385 900,00 zł
zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:
1. Henryk Szudy
- Prezes Zarządu
2. Stanisław Paks
- Vice Prezes Zarządu
a
Panem ……………………., Adres: …………………., ul. …………………….., PESEL: ……………………………………..
zwanym dalej „Kupującym”,
została zawarta niniejsza umowa.
Umowa została zawarta w wyniku pisemnego przetargu na sprzedaż autobusu w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) oraz zgodnie
z warunkami przetargu.
§1
Przedmiotem sprzedaży jest autobus:
Marka i typ: …………………………………., nr rejestracyjny: ………………………….., rok produkcji: ………………….,
Nr nadwozia (VIN): ………………………………., zwanego dalej „pojazdem”.
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi własność Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o. w Świerklańcu:
 jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich,
 nie jest przedmiotem żadnego postępowania mogącego wywierać w chwili obecnej oraz w
przyszłości jakiekolwiek skutki w zakresie niniejszego oświadczenia,
 nie stanowi on przedmiotu jakichkolwiek obciążeń i zabezpieczeń.
§3
1.

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje pojazd za kwotę ………………………………….…… zł (brutto)
słownie, zł: ……...……………………………..………... .

2.

Płatność o której mowa w ust.1 Kupujący wpłaci na podstawie faktury opiewającej na wartość
przedmiotu umowy na konto: ………………
…………………………………….. w terminie 7 dni od
zawarcia umowy.

3.

Za datę dokonania płatności uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy

§4
Wraz z Pojazdem Sprzedający wydaje Kupującemu wszystkie dokumenty dotyczące pojazdu.
§5
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma żadnych ukrytych wad technicznych. Kupujący oświadcza, że:
 wnikliwie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu,
 nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego samochodu, jego
właściwości,
jego
wszystkich
parametrów,
a
także
jego
wyglądu
oraz nie będzie zgłaszał w przyszłości jakichkolwiek roszczeń dotyczących tego pojazdu oraz
jego wyposażenia,
 dokonał sprawdzenia oznaczeń numerowych samochodu i nie zgłasza co do nich zastrzeżeń,
nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego
tytułu nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
§6
Strony ustaliły, że wszystkie koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy,
w tym koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponosi w całości Kupujący.
§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie
w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.

zastosowanie

mają

obowiązujące

§8
Ewentualne spory Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
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