UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU
zawarta w dniu ...................................................r. w Sieroszewicach pomiędzy:
Gminą Sieroszewice z siedzibą w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice
(REGON: 250855156, NIP: 22 25 65 007),
reprezentowaną przez Anatola Piaskowskiego - Wójta Gminy Sieroszewice,
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Karoliny Kałużnej,
zwaną dalej Sprzedającym,
a
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
REGON………………………….

NIP/PESEL1 ……………………………….

zwanym w dalszym ciągu umowy „Kupującym",
o następującej treści:
§1
Sprzedający oświadcza, że:
1) jest właścicielem samochodu specjalnego pożarniczego FS LUBLIN ŻUK A 15, o numerze
rejestracyjnym: POS A859, numerze indentyfikacyjnym: 509996, rok produkcji: 1993 rok.
2) samochód jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, a nadto, że nie stanowi on przedmiotu
zastawu bądź zabezpieczenia.
§2
Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w § 1 pojazd.
§3
Sprzedający sprzedaje Kupującemu samochód określony w § 1, zgodnie z przeprowadzonym
postępowaniem - zaproszeniem dotyczącym składania ofert, za cenę ………………………..zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………..).
§4
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i po zapłaceniu
ustalonej ceny nabycia.
2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, tj. dowód
rejestracyjny i potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza
pojazdu mechanicznego.
3. Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i dowodu rejestracyjnego nie wnosząc
żadnych zastrzeżeń.
4. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego
przedmiotem sprzedaży.
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§5
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu opisanego w § 1 niniejszej
umowy i nie zgłasza do niego żadnych uwag.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie
wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
§6
Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Sprzedający, a jeden Kupujący.
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