UMOWA

zawarta w dniu ……. roku w Kruszwicy pomiędzy Gminą Kruszwica
z siedzibą przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica, NIP 5562751234 reprezentowaną przez :
Burmistrza Kruszwicy- ……….
za kontrasygnatą Skarbnika Gminy- ……………
zwanym dalej „Sprzedającym”, a
………………………………………..
………………………………………..
zwanym dalej „Kupującym”
o następującej treści :
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż równiarki:
Dane identyfikacyjne równiarki:
Marka : MISTA – STALOWA WOLA
Model: RD - 165
Rok produkcji: 2000 r.
Nr seryjny - 00102
Stan licznika (motogodzin ) : 8530
Pojazd – rodzaj: maszyna
Silnik – rodzaj: wysokoprężny, 4 suwowy, wyposażony w turbosprężarkę
Ukł. –cyl. liczba: RZĘDOWY - 6
Rodzaj skrzyni biegów: skrzynia przekładniowa ZF6 WG160
Rama - łamana, łączona
Wymiary i masy:
Długość: 10150 mm
Wysokość: 3500 mm
Szerokość: 2527 mm
Rozstaw osi mostów: 5830 mm
Rozstaw kół: 2000 mm

Rozstaw kół tylnego mostu: 1140 mm
Masa eksploatacyjna (kg): 14800
§2
Sprzedający oświadcza, że równiarka będąca przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną
własność, jest wolna od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie,
którego przedmiotem jest ta równiarka, nie stanowi ona również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły cenę sprzedaży na kwotę: …… zł.
Słownie: ……………………………….
§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność równiarki określonego w §1 niniejszej umowy
na cenę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje
jednocześnie odbiór równiarki.
§5
Sprzedający oświadcza, że równiarka nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący potwierdza
znajomość stanu technicznego równiarki.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej
umowy oraz koszty opłaty skarbowej ponosi Kupujący.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Sprawy sporne dla których strony umowy nie znajdą polubownego rozwiązania będą rozstrzygane
przez właściwy Sąd dla siedziby Sprzedającego.
§9
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz.
dla Sprzedającego i 1 egz. dla Kupującego.
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