Załącznik nr 3 do ogłoszenia
Wzór

UMOWA SPRZEDAŻY Nr ………../…….
zawarta w dniu ………………..2019 we Wrocławiu pomiędzy:

Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, w imieniu i na rzecz,
której działa Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, ul. Namysłowska 8, 50-304
Wrocław, NIP: 8971383551, reprezentowane przez:
Pana ……………………….Dyrektora Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia …………………………., przy
kontrasygnacie

...............................–

Głównego

Księgowego

Centrum

Usług

Informatycznych we Wrocławiu,
zwaną w dalszej części Umowy „Sprzedającym”
a
z siedzibą we …………………………………., przy ul. …………………………………………………….., dla
której Sąd Rejonowy dla ……………………………………………. prowadzi akta rejestrowe pod
numerem

Krajowego

Rejestru

Sądowego…………………………………………………………………………………………,
numer NIP:…………………………………… numer Regon ……………………………, reprezentowaną
przez: …………………………………………………………………………………………………………………………………..,
zwaną w dalszej części Umowy „Nabywcą”

na podstawie dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty w trybie przetargu
pisemnego ( Nr CUI/1/2018) zgodnie z § 8 ust. 1 zarządzenia nr 3014/15 Prezydenta
Wrocławia z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania
rzeczowymi składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są miejskie jednostki
organizacyjne we Wrocławiu oraz Urząd Miejski Wrocławia z późn.zm.
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem

niniejszej

umowy

jest

sprzedaż

samochodu

osobowego

marki

VOLKSWAGEN PASSA TB 6, 2,0 TDI, LIMUZYNA, COMFORTLINE, nr rejestracyjny DW
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393CU, nr identyfikacyjny (VIN): WVWZZZ3CZ8P097939, rok produkcji 2008,
stanowiący własność Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.
2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży stanowi wyłączną własność Centrum
Usług Informatycznych we Wrocławiu i jest ona uprawniony do jego zbycia i jest on
wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie,
oraz nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
3. Nabywca oświadcza, iż znane mu są parametry, stan techniczny pojazdu, o którym
mowa w § 1 ust. 1 umowy oraz oświadcza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do stanu
technicznego przedmiotu sprzedaży.
4. Strony zgodnie oświadczają, iż wyłączają zastosowanie art. 556 k.c..
5. Nabywca nie będzie wnosił roszczeń zgodnie z art. 558 § 1 k.c.;
6. Nabywca oświadcza, że nabywa pojazd w takim stanie technicznym, w jakim
aktualnie się znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do
sprzedającego
7. Postanowień ust. 4-6 nie stosuje się w przypadku gdy przepisy szczególne tak
stanowią, a w szczególności ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego stanowi inaczej.

§2
ZASADY WYDANIA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
1. Wydanie pojazdu nastąpi z chwilą przedłożenia przez Kupującego dowodu zapłaty za
pojazd, które nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy

Centrum Usług

Informatycznych we Wrocławiu wskazany w fakturze oraz po podpisaniu umowy wraz
z załącznikiem. Miejscem wydania przedmiotu sprzedaży jest miejsce postojowe przy
budynku GRAFIT, ul. Namysłowskiej 8, we Wrocławiu.
2. Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży Nabywcy, na Nabywcę przechodzi ryzyko
uszkodzenia lub utraty przedmiotu sprzedaży.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w uzgodnionym między stronami terminie.
Czynności odbioru zostaną potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie
strony umowy.
4. Osobami upoważnionymi do wydania i odbioru przedmiotu sprzedaży są:
a) Przedstawiciel sprzedającego …………………………………………………………… ,
b) Nabywca/przedstawiciel …………………………………………………………………… .
§3
CENA NABYCIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
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1. Strona ustaliły wartość przedmiotu sprzedaży określonego w § 1 umowy na kwotę :
a) Brutto …………………………………….. zł.
( słownie : ……………………………………………………………………………….. złotych …/100 ),
b) w tym netto …………………………….. zł.
( słownie : ……………………………………………………………………………….. złotych …/100 ),
c) podatek VAT wg obowiązujących przepisów – zgodnie ze stanem prawnym na
dzień zawarcia umowy podatek VAT wynosi 23%, czyli …………………………..zł.
( słownie : ……………………………………………………………………………….. złotych …/100 ).
2. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem tej umowy ponosi Nabywca.
3. Płatność za przedmiot sprzedaży nastąpi przelewem w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy sprzedaży, na rachunek Sprzedającego w Banku PKO BP S.A. 80 1020
5226 0000 6602 0461 65 14.
4. Podstawą zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego.
Za termin dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego
Sprzedającego.
5. Sprzedający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, NIP: 897-13-83-551.
6. Nabywca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, NIP: …………………………….
§4
CENA NABYCIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zmiana niniejszej Umowy

wymaga zachowania formy pisemnej w drodze aneksu

podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Prawem

właściwym

dla

niniejszej

umowy

jest

prawo

polskie.

W

sprawach

nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie wiążące przepisy
prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( tj. Dz.
U. z 2018, poz. 1025 ze zm.).
3. Wszelkie spory, jakie

wynikną w następstwie wykonania umowy będą rozpatrywać

właściwe dla sprzedającego sądy powszechne we Wrocławiu.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz.
otrzymuje Sprzedającego, a 1 egz. Nabywca.

Sprzedający :

Nabywca :

……………………….

…………………….
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