UMOWA SPRZEDAŻY
Zawarta w dniu …………….. 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Koronowie pomiędzy: Gminą Koronowo
zwaną Sprzedawcą reprezentowaną przez Patryka Mikołajewskiego Burmistrza Koronowa
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………..
w
dalszej
części
umowy
zwanym
………….…….……………………………..

Kupującym

reprezentowanym

przez

……………………………….……………
zam. ………………………………………………..………………, o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest przeniesienie prawa własności pojazdu:
Marka, typ, model pojazdu:
Nr rejestracyjny:
Rok produkcji:
Data pierwszej rejestracji:
Dopuszczalna masa całkowita:
Numer identyfikacyjny VIN:
Pojemność / moc silnika:
Liczba miejsc:
Cena minimalna brutto:

JELCZ 010R
CBY NS23
1997
21.08.1997
16550 KG
SUJP422CCV0000195
11100,00cm3 / 179,00 kW
6
14.000,00 zł.

§2
Wydanie ww. ruchomości nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.
Kupujący zobowiązany jest do odebrania na swój koszt ruchomość w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
§3
Ruchomość zostanie wydana wyłącznie po wcześniejszym przedstawieniu dowodu zapłaty
za przedmiot umowy.
§4
1) Cenę pojazdu określonego w § 1 zgodnie z wynikiem przetargu ustalono na kwotę brutto
………………………………………………………………………………….…….(słownie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...). Wartość pojazdu zostanie uregulowana na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę.
2) Kupujący dokona zapłaty za przedmiot umowy przelewem na rachunek Sprzedającego
wskazany w fakturze w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
§5
Prawo własności do przedmiotu umowy przechodzi na Kupującego z chwilą zapłacenia ceny. Przyjmuje
się, że zapłata została dokonana z chwilą wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy.

§6

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego pojazdu i z tego tytułu nie
zgłasza i nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
§7
Kupujący zobowiązuje się do podpisania rezygnacji z polisy OC w terminie do 30 dni od daty zakupu
ruchomości.
§8
Niniejsza umowa sprzedaży po jej podpisaniu jest jednocześnie protokołem odbioru ruchomości.
§9
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
1) Kupujący nie zapłacił i nie odebrał przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez
Sprzedającego,
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy.
§ 10
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nie wykonanie umowy w całości lub części spowodowane siłą
wyższą, za którą uważa się zdarzenie, które w chwili podpisania umowy nie mogło być przez strony
przewidziane i zostało spowodowane przez okoliczności od nich niezależne (np. pożar, inne klęski
żywiołowe lub kradzież).
§ 11
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej
umowy, a w szczególności uiszczenie podatku od czynności cywilno-prawnych, jeśli będzie
wymagane przepisami prawa, ponosi Nabywca.

1.
2.
3.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 13
Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze przeznaczone są dla
Sprzedawcy i 1 egzemplarz dla Kupującego.

Sprzedawca:

Kupujący:

…………………………………………

…………………………………………

