
UMOWA  ZO/15/2022

zawarta w Miechowie dnia ______________ pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie 
sp. z o. o., z siedzibą w Miechowie, ul. Racławicka nr 41, 32-200 Miechów , NIP  6591547904, REGON -
380162449, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
ŚRÓDMIEŚCIA  W  KRAKOWIE,  XII  WYDZIAŁ  GOSPODARCZY  KRAJOWEGO  REJESTRU  SĄDOWEGO  pod
numerem KRS 0000733835, kapitał zakładowy w wysokości 9 898 000,00 zł, reprezentowaną przez:

Pana Pawła Wilka – Prezesa Zarządu

zwanym w dalszej treści umowy  „Kupującym”

a _______________________________________________________________________________________

zwaną/ym w dalszej treści umowy  „Sprzedającym”

§1
Na mocy niniejszej umowy Kupujący nabywa do Sprzedającego fabrycznie nowy ciągnik przeznaczony do
wykonywania zadań komunalnych z zakresu wywozu nieczystości ciekłych zgodnie z ofertą złożoną przez
Sprzedającego w dniu _________________________

Parametry pojazdu:

– silnik o pojemności minimum 4000 cm3, turbodoładowany z chłodnicą powietrza, liczba cylindrów 4,
– znamionowa moc silnika w przedziale 100-110 KM,
– skrzynia przekładniowa 24x24 z synchronizowanym rewersem i biegami pełzającymi,
– most napędowy przedni załączany elektrohydraulicznie,
– prędkości obrotowe WOM 540/540E
– podnośnik hydrauliczny sterowany elektrohydraulicznie (EHR), udźwig nie mniejszy niż 4000 kg.
– wydatek pompy układu hydrauliki siłowej - min. 60 l/min
– przedni TUZ,
– rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej minimum 3-sekcyjny (6 szybkozłączy), dwa siłowniki zewnętrzne,
– kabina ochronna, sześciosłupkowa, ogrzewana, klimatyzowana, reflektory robocze: przednie i tylne,
– regulacja kierownicy,
– 1 i 2- przewodowa instalacja pneumatyczna hamulców przyczep,
– sterowanie zewnętrzne podnośnika hydraulicznego,
– obciążniki przednie min. 500 kg i tylne min. 250 kg,
– masa bez obciążników - min. 4000 kg.

§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy:
a) stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych. 
b)  jest  zarejestrowany  i  ubezpieczony  w  Polsce  /  lub  posiada  komplet  dokumentów  potwierdzających
spełnianie przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego na terenie Polski, umożliwiające
jego rejestrację.

§3
1.  Sprzedający  przenosi  na  rzecz  Kupującego  własność  pojazdu  określonego  w  §1  za  kwotę:
______________________________, Słownie zł: _______________________________________________
2. Pojazd zostanie wydany i stanie się własnością Zakładu w terminie 7 dni od podpisania umowy, lecz nie
później niż do 28.11.2022 r.



§4
Sprzedający wyraża zgodę na dokonanie przez Kupującego zapłaty ceny określonej w § 3 w dwóch równych,
nieoprocentowanych ratach, na konto Sprzedającego wskazane na fakturze w terminach:
– 1 rata – do 30 dni po podpisaniu umowy, po przekazaniu pojazdu,
– 2 rata – do 60 dni od daty przekazania pojazdu.

§5
1. Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił
Kupującego.
2.  Sprzedający  oświadcza,  że  udziela  ___ miesięcznej  gwarancji  producenta  na dostarczony ciągnik  (bez
wyłączeń) liczonej od daty dostawy.

§6
W sprawach  nie  uregulowanych  w niniejszej  umowie  zastosowanie  mają  obowiązujące  w tym zakresie
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§7
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

KUPUJĄCY: SPRZEDAJĄCY:


