Umowa sprzedaży środka trwałego
Zawarta w dniu ......................... r. pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu (62-020), ul. Strzelecka 2, będącym zakładem
budżetowym Gminy Swarzędz
NIP 777-00-21-183 reprezentowanym przez:
p.o. Dyrektora Zakładu Panią Izabelę Gruszczewską - Gonet
zwanym dalej Sprzedającym
a
.................................................................. z siedzibą w ..........................................., NIP
.............................., reprezentowanym przez:
..............................................................................
zwanym dalej Kupującym.
§1
1. Sprzedający oświadcza, iż właścicielem rozdrabniarki Hammel VB 650D, nr fabryczny
110/173, rok produkcji 2001, przepracowane motogodziny: 3875,9 mtg, zwanej dalej
rozdrabniarką jest Gmina Swarzędz.
Sprzedający przedkłada do umowy:
a) kopię protokołu przekazania rozdrabniarki do odpadów komunalnych przez Gminę
Swarzędz z dnia 31.01.2002 r. (załącznik nr 1)
b) kopię pisemnej zgody Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz dnia 25 maja 2011 r. na
sprzedaż maszyny (załącznik nr 2).
2. Sprzedający oświadcza, iż opisana w pkt. 1 rozdrabniarka jest wolna od jakichkolwiek
wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i innych zabezpieczeń oraz obciążeń.
§2
2. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny rozdrabniarki oraz nie ma
zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego, parametrów, właściwości, a także wyglądu
przedmiotu umowy.
3. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi w całości.
§3
1.

Strony ustalają cenę rozdrabniarki na kwotę …..................................... zł brutto.

2.

Na poczet ceny zalicza się kwotę …..................................... zł wpłaconą przez
Kupującego w dniu ...................... w ramach ogłoszonego przetargu.

3.

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na terenie składowiska odpadów w Rabowicach
niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy
Sprzedający przekaże Kupującemu komplet kluczyków, pilot zdalnego sterowania oraz
instrukcję obsługi rozdrabniarki.

4.

Koszty wydania, transportu rozdrabniarki oraz wszystkie koszty zawarcia niniejszej
umowy ponosi Kupujący.
§4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
§5
Ewentualne spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
2. Załącznik nr 3 do umowy stanowi opis przedmiotu umowy.
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