UMOWA NR …./2018
Zawarta w dniu …...

.2018 r. w Szamotułach pomiędzy:

………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
NIP ………………………………
zwanego w treści umowy „Kupującym”
a
Aresztem Śledczym w Szamotułach reprezentowanym przez:
…………………………………. – Dyrektor Aresztu Śledczego w Szamotułach
zwanego w treści umowy „Sprzedającym”
o następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa urządzenie ………………………………….
§2
Przedmiot, o którym mowa w § 1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych,
nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne
postępowania.
§3
1. Sprzedający sprzedaje i przenosi na Kupującego własność …………………………………,
o którym mowa w § 1 za cenę brutto ……….. zł (słownie: ………………………………..),
ustaloną w trybie przetargu publicznego, a Kupujący nabywa przedmiot za wyżej
wymienioną cenę.
2. Zapłata ceny, o której mowa w § 1 winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy
gotówką w kasie Sprzedającego lub przelewem na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę
faktury.
3. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny przedmiotu sprzedaży.
4. Z tytułu zwłoki płatności Sprzedający naliczać będzie odsetki ustawowe.
5. Zwłoka Kupującego w zapłacie wynagrodzenia przekraczająca okres 7 dni upoważnia
Sprzedającego do odstąpienia od umowy i nałożenia na Kupującego kary umownej
w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
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§4
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty, o której
mowa w § 3 w siedzibie Sprzedawcy.
2. Kupujący jest zobowiązany do dokonania odbioru przedmiotu sprzedaży w terminie do 7 dni
od daty zapłacenia faktury - własnym transportem.
3. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu do chwili uiszczenia przez Kupującego
ceny za …………………………………………………………………………………….
§5
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny przedmiotu określonego w § 1
niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do
Sprzedawcy.
2. Sprzedający oświadcza, iż dokonał opisu stanu technicznego przedmiotu zgodnie ze swoją
najlepszą wiedzą.
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze
otrzymuje Sprzedawca oraz jeden egzemplarz otrzymuje Kupujący.

..........................................

...................................................

Kupujący

Sprzedawca

2

