Zatgcznik nr 2

do ogtoszenia o przetargu na sprzedaz
rowniarki drogowej Baukema SHM5-200
nr RO.2613.2.2020Z dnia 24.02.2020 r.

Umowa nr

Zawarta w dniu

w Minsku Mazowieckim pomi^dzy:

Gminq Minsk Mazowiecki z siedzibq ut. Chetmohsklego 14, 05-300 Minsk
Mazowiecki,

NIP: 8222146576, REGON: 711582747, reprezentowanq przez Wojta Gminy Minsk
Mazowiecki Pana Antoniego Janusza Plechoskiego, zwanym

w tresci umowy

„Sprzedajqcym",
a

zwanym w tresci umowy "Kupujqcym",

§1

Sprzedajqcy sprzedaje, a Kupujgcy nabywa rowniark^ drogow^ Baukema SHM5-200, rok
produkcji: 1989.

§2

Pojazd, o ktorym mowa w §1 stanowi wlasnosc Gminy Minsk Mazowiecki, jest wolny
od wad prawnych, nie jest obci^zony prawami na rzecz osob trzecich oraz
w stosunku do niego nie tocz^ si^ zadne postQpowania, ktorego przedmiotem jest
ten samochod, ani nie stanowi on rowniez przedmiotu zabezpieczenia.

§3

Kupujqcy, tytutem ceny za przedmiotowy pojazd zaptaci Sprzedajqcemu kwotQ
z\ brutto (stownie:

) ptatn^ gotowkq w kasie Urzqdu

Gminy Minsk Mazowiecki/ przelewem na rachunek bankowy Gminy Minsk Mazowiecki,
w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedaj^cego.

§4

1. Wydanie przedmiotu sprzedazy nast^pi na targowisku gminnym w Stojadtach na
ul. Kotbielskiej, niezwtocznie po podpisaniu niniejszej umowy oraz uiszczeniu
naleznej kwoty, o ktorej mowa w § 3, na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

2. Sprzedaj^cy wyda Kupuj^cemu wszystkie posiadane dokumenty dotycz^ce
samochodu, niezb^dne do prawidlowego korzystania z samochodu.

3. Sprzedaj^cy zastrzega sobie wtasnosc samochodu do chwili uiszczenia przez
Kupuj^cego catkowitej ceny nabycia.
§5

Kupujqcy oswiadcza, ze znany mu jest stan techniczny pojazdu, o ktorym mowa
w § 1 niniejszej umowy i oswiadcza ponadto, iz z tego tytutu nie b^dzie wnosit
zadnych roszczeh wobec Sprzedajqcego.

§6

Wszelkie koszty zwiqzane z realizacjg postanowien niniejszej umowy, obclqzajq
Kupuj^cego.

§7

Wszelkie zmiany umowy wymagaj^ formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§8

W sprawach nie uregulowanych niniejsz^ umow^ zastosowanie maj^ obowi^zuj^ce
w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

§9

Spory wynikte z realizacji niniejszej umowy strony poddaj^ pod rozstrzygniecie s^du
wtasciwego ze wzgl^du na siedzibQ Sprzedaj^cego.

§10

UmowQ sporz^dzono

w

dwoch jednobrzmi^cych

egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dia Sprzedaj^cego oraz dia Kupuj^cego.

Sprzedajgcy

Kupuj^cy

