Umowa sprzedaży

zawarta w dniu ,	w Węgrach  pomiędzy:
Gmina Żórawina, działająca przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 9 w Węgrach (55-020 Żórawina), NIP 914-100-25-20, REGON 931935141
Reprezentowanym  przez Bartłomieja Dytwińskiego  — Dyrektora Zakładu,
zwaną dalej Sprzedawcą
-a‑ 

Panem/nią  zamieszkałym/łą przy ul. 	 w
	PESEL.	………………………………….
zwanym dalej Kupującym
w wyniku wybory oferty Kupującego jako najkorzystniejszej w przetargu ofertowym przeprowadzonym przez Sprzedawcę,
o następującej treści:
§ 1
	Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem maszyny budowlanej, tj. minikoparki Terex TC 16 opisanej szczegółowo w ogłoszeniu o sprzedaży stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
	Sprzedawca oświadcza, iż maszyna określona w ust. 1, dalej zwana maszyną, jest wolna od wad prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.



§ 2
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa maszynę za cenę określoną w §3 niniejszej umowy.

§ 3
	Kupujący tytułem ceny za maszynę zapłaci Sprzedawcy kwotę 	 zł (słownie:

	 złotych), płatną na
rachunek bankowy Sprzedawcy w banku 	 nr 	 w dniu podpisania 
niniejszej umowy.	
	Data zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.


§ 4

	Wydanie maszyny nastąpi w siedzibie Sprzedawcy w Żórawinie al. Niepodległości 80 niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny zgodnie z §3 niniejszej umowy na podstawie protokołu odbioru.
	Wszelkie koszty związane z odbiorem maszyny z siedziby Sprzedawcy, w tym jej transportem, ponosi Kupujący.
	 Z chwilą podpisania przez Kupującego protokołu odbioru określonego w ust. 1 na Kupującego

przechodzą korzyści i ciężary związane z maszyną oraz ryzyko przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.

§ 5
	Kupujący oświadcza, że znany jest mu fakt, że maszyna jest używana.
	Kupujący oświadcza, że obejrzał maszynę oraz, że znany jest mu stan techniczny i użytkowy maszyny.
	Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenia numerowe maszyny i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
	Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.


§ 6
W razie braku zapłaty w terminie określonym w § 3 Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od
niniejszej umowy.
§ 7

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego.

§ 8
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 9
 Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
miejscowo według siedziby Sprzedawcy.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Sprzedawca	Kupujący

………………………………..					………………………………

