UMOWA nr .../DT/2020
zawarta w dniu ………………… w Nowym Targu, pomiędzy:
Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu
przy Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000172849, kapitał zakładowy: 108 867 000,00 zł - opłacony w całości,
NIP: 735-25-32-366, REGON: 492916321, reprezentowaną przez:
Janusza Tarnowskiego – Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego
zwaną dalej w treści umowy „Sprzedającym”,
a
……………………………………….
……………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „ Kupującym”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu ciężarowego MAN 26.410, nr indentyfikacyjny nadwozia
WMAH20ZZ14W054377, nr rejestracyjny KNT 8WG9, rok produkcji 2004, przebieg 1090200 km.
2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz
praw osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.
3. Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w ust 1 samochód ciężarowy.
4. Przekazanie przedmiotu umowy do odbioru nastąpi na terenie oczyszczalni ścieków w Łopusznej,
ul. Szkolna 16, 34-432 Łopuszna.
§2
1. Wydanie Kupującemu przedmiotu umowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po wcześniejszym
podpisaniu niniejszej umowy oraz po zapłacie Sprzedającemu pełnej oferowanej kwoty.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpłynięcia należnej kwoty na konto bankowe Sprzedającego.
3. Z dniem zapłaty nastąpi przeniesienie własności przedmiotu umowy na rzecz Kupującego.
4. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego przedmiotem
sprzedaży.
§3
1. Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący wnikliwie zapoznał się z
przedmiotem umowy i oświadcza, że stan techniczny pojazdu określonego w § 1 ust.1 umowy jest mu znany
i nie wnosi żadnych zastrzeżeń w tym również do jego właściwości, jego wszystkich parametrów, jak i także
jego wyglądu..
2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego nie wnosząc do nich
żadnych zastrzeżeń.
§4
1. Sprzedający w ramach realizacji umowy wyda Kupującemu wraz z pojazdem wszystkie dokumenty
niezbędne do rejestracji oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy.
2. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust.1 zostaną wydane Kupującemu nie później niż w dniu odbioru
przedmiotu umowy.
§5
1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym należność za przedmiot umowy wynosi netto:
……………………… złotych (słownie: ……………………………………………………. zł ../100).
2. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
3. Strony ustalają, że zapłata kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 nastąpi na podstawie faktury Proforma
wystawionej przez Sprzedającego przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 5 dni od daty
podpisania niniejszej umowy.
4. Po zapłacie Sprzedającemu należnej kwoty zostanie wystawiona właściwa faktura VAT.
5. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§6
W przypadku niedokonania przez Kupującego zapłaty należności wynikającej z umowy, Sprzedający nie wyda
pojazdu i może odstąpić od umowy. Wpłacone przez Kupującego wadium stanowiące zabezpieczenie
dotrzymania warunków umowy w ramach przetargu przepada na rzecz Sprzedawcy. Wadium zostanie
niezwłocznie zwrócone Kupującemu po podpisaniu umowy i zapłacie Sprzedającemu należności. Wadium
może tez zostać rozliczone na poczet zapłaty należności.
§7
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.
Kupujący:

Sprzedający:

