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Projekt
UMOWA SPRZEDAŻY
z dnia ......................
zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Starostą Kołobrzeskim, Plac Ratuszowy 1, 78-100
Kołobrzeg, NIP 671-17-26-929 reprezentowanym przez:
- Tomasza Tamborskiego – Starostę Kołobrzeskiego
zwanym dalej „Sprzedającym”
a
..................................................................................................................
...............................................................................................................
...................................................................................................................
zwanym dalej „Kupującym”
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego w postaci
................................................... (dalej: maszyna rolnicza) rok produkcji ..., Typ
....Nr fabryczny ......., Stan licznika ...................
§2
Sprzedający oświadcza, że maszyna rolnicza będąca przedmiotem umowy stanowi jego
wyłączną własność, jest wolna od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób
trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.
§3
1. Wartość maszyny rolniczej będącej przedmiotem umowy Strony ustaliły na kwotę … zł
brutto (słownie: … złotych).
2. Wpłacone wadium w wysokości .........wniesione przez uczestnika przetargu, który
został ustalony jako Nabywca maszyny rolniczej zostaje zaliczone na poczet ceny
wymienionej w pkt 1.
3. Do zapłaty pozostaje kwota pomniejszona o wpłacone wadium w wysokości ....… zł
brutto (słownie: … złotych) w tym podatek VAT 23% w kwocie......
§4
1. Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Kupujący zobowiązuje się do
dokonania na rzecz Sprzedającego zapłaty kwoty określonej w § 3 pkt 3
w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na poniższe konto
Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu:
BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Kołobrzegu
31 2030 0045 1110 0000 0185 7000
2. Własność maszyny rolniczej opisanej w §1 umowy przechodzi ze Sprzedającego na
Kupującego z chwilą dokonania przez Kupującego na rzecz Sprzedającego zapłaty kwoty
określonej w § 3 pkt 3 umowy. Należność winna być zaksięgowana na w/w koncie w
terminie określonym w § 4 ust. 1.

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę
kwoty określonej w § 3 pkt 3 umowy na podstawie protokołu zdawaczo-odbiorczego.
§5
Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanej maszyny
rolniczej opisanej w § 1. Kupujący nadto oświadcza, iż nabywa maszynę rolniczą w takim
stanie technicznym, w jakim aktualnie się ona znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał
żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty związane z
niniejszej umowy obciążają Kupującego.

realizacją postanowień

§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w
tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony będą rozwiązywały
polubownie.
2. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Kupujący.
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