
Projekt umowy
Umowa sprzedaży nr  

Zawarta w dniu _______________ pomiędzy:
Zakładem  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Miechowie  sp.  z  o.  o.  z siedzibą  w Miechowie  przy  ul.
Racławickiej 41, 32-200 Miechów,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000733835, NIP: 6591547904, Regon: 380162449, kapitał zakładowy 9 898 000,00
złotych reprezentowaną przez:
Pana Pawła Wilka – Prezesa Zarządu
zwanym dalej Sprzedającym
a 
_________________________z siedzibą w __________________________________________________ 
reprezentowaną przez: __________________________________________________________________, 
zwaną/ym dalej Kupującym.

§ 1
1.  Na mocy niniejszej umowy Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje koparko-ładowarkę Ostrówek – typ
KT0162.
2. Sprzedający oświadcza:

a) jest wyłącznym właścicielem koparko-ładowarki Ostrówek – typ KT0162, rok produkcji 1995
b) posiada ważne ubezpieczenie OC
c) koparko-ładowarka jest sprawna technicznie,
d) koparko-ładowarka nie posiada dowodu rejestracyjnego,
e)  koparko-ładowarka jest wolna od wad prawnych oraz znajduje się  na terenie na terenie Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów.

3. Kupujący oświadcza, że: 
a) zapoznał się ze stanem technicznym koparko-ładowarki,
b)  nie  wnosi  jakichkolwiek  zastrzeżeń  zarówno  co  do  stanu  technicznego  koparko-ładowarki,  jej
właściwości,  co oznacza, że z tego tytułu nie będzie podnosił żadnych roszczeń wobec Sprzedającego. 

§ 2
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje  koparko-ładowarkę opisaną w § 1 za cenę:
netto: ……………………..…. PLN, (słownie: ………………………………………. PLN), 
kwota podatku VAT:  ………………. PLN, (słownie:………………………. PLN), 
brutto: ……………….. PLN, (słownie: ……………………………… PLN). 

§ 3
1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia
umowy na konto Sprzedawcy nr :  PKO BP 77 1020 2892 0000 5502 0665 2830.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym należna kwota zasili konto Sprzedającego.
3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uregulowaniu ceny nabycia.
4. Przedmiot umowy zostanie wydany na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego sporządzonego w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, który stanowi po jego podpisaniu załącznik do
umowy.



§ 4
W  sprawach  nieuregulowanych  Umową,  będą  miały  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Kodeksu
cywilnego.

§ 5
Wszystkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§ 6
Kupujący nie może bez pisemnej zgody Sprzedającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy na osobę trzecią.

§ 7
Wszystkie  zmiany  postanowień  umownych  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w  drodze  pisemnej
(aneksem) pod rygorem nieważności.

§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

Załącznik:
protokół zdawczo – odbiorczy.

Sprzedający Kupujący



Załącznik do umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY z dnia ………..

Na podstawie umowy kupna sprzedaży Sprzedawca wydaje i przekazuje Kupującemu:

1. Koparko-ładowarka Ostrówek – typ KT0162.

2.  Koparko-ładowarka nie posiada dowodu rejestracyjnego.

3. Dokumenty: 
- polisa OC. 
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