Załącznik nr 2
UMOWA
KUPNA-SPRZEDAŻY
NR
zawarta w dniu
r. pomiędzy:
Gminą Miasta Radomia ul. Kilińskiego 30; 26- 600 Radom; NIP 796-281-75-29
Zakładem Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom
reprezentowanym przez
Pana Roberta Rutkowskiego- Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiuzwanym dalej „Sprzedającym",
a
zwanego w dalszej części umowy „Kupującym" z drugiej strony
w wyniku
dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty wyłonionej w pisemnym przetargu
ofertowym zawarto umowę następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model
rok produkcji
nr silnika

nr nadwozia(VIN)

nr rejestracyjny
§2
Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność, jest
wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie,
którego jest przedmiotem, oraz

że nie stanowi on również przedmiotu

zabezpieczenia.
§3
1. Kupujący tytułem ceny za przedmiot sprzedaży zapłaci przelewem Sprzedającemu
(ZUK w Radomiu) łącznią kwotę brutto:

zł (słownie:

)

na rachunek bankowy Sprzedającego nr 54 1240 3259 1111 0010 2193 7173
w terminie 7-miu dni od daty podpisania umowy i wystawienia faktury, w tytule
wpisując dane określone w § 1 niniejszej umowy.
2. Datą wniesienia należnej kwoty jest data uznania wskazanego rachunku
bankowego.
3. Po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego nastąpi wydanie
przedmiotu sprzedaży.
i

4. Kupujący zobowiązany jest do odebrania zakupionego pojazdu w terminie nie
dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zapłaty ceny.
5. Nie zabranie zakupionego pojazdu w terminie wskazanym w pkt 4 § 3 niniejszej
umowy

spowoduje

naliczenie

opłaty

za

postój

zgodnie

z Zarządzeniem nr 2352/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28.VI.2017 r.

§4
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie po
dokonaniu czynności określonych w § 3 umowy.
2. Sprzedający wyda

Kupującemu wszystkie

posiadane dokumenty

dotyczące

przedmiotu sprzedaży niezbędne do prawidłowego korzystania z niego.
3. Kupujący stwierdza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu sprzedaży
określonego w § 1 niniejszej umowy i oświadcza, ze z tego tytułu nie będzie rościł
żadnych pretensji do Sprzedającego.
4. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do
nich żadnych zastrzeżeń.
§5
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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