Załącznik nr 2
Wzór umowy

UMOWA NR ………./2017
KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU
zawarta w dniu ..............................................................................w Płocku, pomiędzy:
Gminą – Miasto Płockz siedzibą w Płocku przy Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 774-31-35-712,
reprezentowaną przez Straż Miejską w Płocku z siedzibą przy ul. Otolińskiej 10, 09-407 Płock,
w imieniu której działa ANDRZEJ WOCHOWSKI – Komendant Straży Miejskiej na podstawie
Pełnomocnictwa Nr 205/2012 z dnia 31 października 2012 roku, udzielonego przez Prezydenta
Miasta Płocka zwana w dalszej treści umowy „Sprzedającym”
a
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
(nazwa
i
adres
przedsiębiorcy)
…………………………………………………………......................................................
z
siedzibą
w……………………………………………....,
przy
ul.
……………………………………………………….....................,
REGON…………………………………..NIP………………………………....
prowadzącym działalność gospodarczą zgłoszoną do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej
przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
pod nr ewidencyjnym………………………………….
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………*
Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
Imię i nazwisko..........................................................................................................................................
Adres zamieszkania...................................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego.............................................................................................................
wydany przez……………………………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL…………………………………………………………..*,
zwanym dalej „Kupującym”.
o następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1.

2.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu służbowegomarki:CITROEN BERLINGO
1,6 HDI, rok produkcji 2007, nr VIN VF7GJ9HWC93438731 o nr rejestracyjnym WP 97019, przebieg
284956 km,
Sprzedający oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny
od wad prawnych oraz praw osób trzecich, a także nie stanowi on również przedmiotu
zabezpieczenia.

3.

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu, a w
przypadku rezygnacji z oględzin oświadcza, iż nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim
aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeńw stosunku do
Sprzedającego.
4. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność samochodu określonego w ust. 1 niniejszej
umowy za kwotę określoną w § 2 niniejszej umowy.
5. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe samochodu, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu
nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
6. Kupujący zobowiązuje się przerejestrować samochód na swoje nazwisko i adres zamieszkania, na
własny koszt, w ciągu 14 dni od daty nabycia.
7. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące samochodu, niezbędne do
prawidłowego korzystania z niego.
8. Sprzedający wraz z samochodem wyda Kupującemu następujące dokumenty:
a) dowód rejestracyjny serii………………………………………..
b) ……. komplet kluczyków,
c) instrukcję obsługi samochodu,
d) potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia komunikacyjnego do polisy nr…………………….
e) kartę pojazdu nr………………………..
9. Niniejszym Kupujący potwierdza odbiór ww. dokumentów oraz …. kompletu kluczy.
10. Z przekazania samochodu strony sporządzą protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez Kupującego
i Sprzedającego, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2 Wartość umowy
1) Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje opisany w § 1 przedmiot umowy zgodnie ze złożoną
ofertą z dnia……………………...2017 roku za kwotę:
a) netto:…………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………….. złotych),
b) VAT 23%: ................... zł(słownie: ……………………………………………………………………….. złotych),
c) brutto: …………………….zł (słownie: ……………………………………………………………………….. złotych),
§ 3 Warunki płatności
1.
2.

3.
4.

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji postanowień niniejszej
umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
Zapłata ceny nabycia za przedmiot objęty niniejszą umową nastąpi w formie polecenia przelewu,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, na rachunek bankowy Sprzedającego:
………………………………………………………………………………………..
Strony ustalają, że datą zapłaty będzie data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Sprzedającego.
Podstawą wydania przedmiotu umowy będzie okazanie przez Kupującego dowodu uregulowania
zapłaty oraz informacji z Sekcji Księgowości Sprzedającego o wpływie środków pieniężnych na
rachunek bankowy podany w ust. 2.
§ 4 Inne postanowienia

1.
2.
3.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Sprzedającego i jeden dla Kupującego.

4.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane w sposób polubowny
lub w przypadku braku porozumienia między stronami rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
dla siedziby Sprzedającego.

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY:

Załącznik nr 1do umowy

Protokół zdawczo-odbiorczy
W dniu……………………………..2017 roku na podstawie umowy kupna-sprzedaży samochodu
Nr………/2017 z dnia ………………………………………….. dokonano przekazania samochodu
służbowego Straży Miejskiej w Płocku m-ki ……………………….. o nr rej. ……………………………….
nr VIN ………………………………………………………………
Stan końcowy licznika przy przekazaniu (przebieg) ……………………km
Orientacyjna ilość paliwa …………………………………
Wraz z samochodem przekazano:
1. Dowód rejestracyjny serii ………. nr………………………….
2. Karta pojazdu serii ……………… nr………………………….
3. …….. kpl. kluczyków
4. Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia do polisy nr …………………………
5. ………………………………………..
6. ………………………………………..
Wydanie samochodu zgodnie z zawartą umową nastąpiło po dacie wpływu środków
pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego tj.: zapłaty dokonano w dniu
……………………………………………(potwierdzenie w załączeniu).

Na tym protokół odczytano i podpisano.
Przedstawiciel Sprzedającego:
Imię i nazwisko.........................................................................................

Podpis…………………………………………….

Kupujący:
Imię i nazwisko.........................................................................................

Podpis………………………………………….

