Załącznik nr 2

UMOWA NR …../2019
SPRZEDAŻY SAMOCHODU – PROJEKT

Zawarta w dniu …………….r. między:
Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra , NIP 6110003899
- Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna Nr 9,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze –
Pana Jerzego Lenarda
działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 973.VII.2016 z dnia 15.11.2016 r.
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
zwanym w dalszej części umowy "Sprzedającym",
a
................................................., NIP........................,
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony w § 2 niniejszej umowy używany
samochód marki LUBLIN II nr rej. DJ 21791.
§2
Sprzedający oświadcza, że:
- jest właścicielem pojazdu marki LUBLIN FS o numerze rejestracyjnym DJ 21791, rok
produkcji 1998,
- samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich
oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że
nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Kupujący tytułem ceny pojazdu zapłaci Sprzedającemu kwotę ……....................złotych brutto.
(słownie: ........................................................................................................................ ), płatną
przelewem na konto Sprzedającego nr 67 1160 2202 0000 0001 8963 5956, w ciągu 7 dni
od podpisania umowy.
§4
Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty, o której mowa w § 3
oraz po podpisaniu protokołu przekazania przez obie strony umowy.
§5
1. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu,
niezbędne do prawidłowego korzystania z niego.
2. Sprzedający powiadomi w ciągu 7 dni właściwy organ rejestracyjny o zbyciu
samochodu.
3. Sprzedający powiadomi ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu.

§6
1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem sprzedaży i znany mu jest stan
techniczny pojazdu określonego w § l niniejszej umowy i oświadcza, iż jest świadom jego
zaawansowania technologicznego i technicznego i nie będzie z tego tytułu, ani z tytułu
gwarancji i rękojmi za wady wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego,
nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Strony umowy zgodnie oświadczają że z uwagi na opinię techniczną, z którą zapoznał się
kupujący, co potwierdza poprzez podpisanie umowy, wyłączona zostaje odpowiedzialność
sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanej rzeczy.
§7
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, obciążają Kupującego.
§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową zastosowanie maja obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Sprzedający oraz jeden Kupujący.
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