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UMOWA  sprzedaży …………………… 

zawarta w dniu  ……………………………  2017 roku  w Mońkach, pomiędzy: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w  Mońkach sp. z o.o.  
 19 – 100 Mońki,  ul. Kolejowa 21,  NIP 5461393135; REGON 366211644; KRS 0000686609 Sąd Rejonowy w 
Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 16 528 000,00 zł 
zwanym w treści umowy  „Sprzedającym” reprezentowanym przez:  

 
       Mariusz Kulesza – Prezes Zarządu 
       a 

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

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

zwanym w treści umowy „Kupującym” 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: 

Rodzaj pojazdu:                                   spycharka gąsienicowa 
Marka pojazdu:                                    DT 
Model pojazdu:                                    DT - 75 
Rok produkcji:                                      1988 
Czas pracy [ mtg ]:                               1571 
Nr identyfikacyjny [VIN]:                    563613 
Kolor powłoki lakierniczej:                czerwony  2-warstwowy typu uni 
Rodzaj silnika:                                      z zapłonem samoczynnym 
Pojemność [ ccm]:                               7450 
Moc silnika:                                          66 kW [ 90 KM ]  
 

2. Sprzedający oświadcza, że pojazd określony w ust. 1, będący przedmiotem umowy: 
a)  stanowi jego własność, 
b)  jest wolny od wad prawnych oraz nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich, 
c)  nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd,  
d)  pojazd nie stanowi  przedmiotu zabezpieczenia. 

 

                                                                                    § 2 

1. Kupujący oświadcza iż kupuje od Sprzedającego pojazd o którym mowa w § 1. 
 

  § 3 

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy  na kwotę: 
 
 netto:                     ………............................................... zł 
 
podatek VAT 23%   …………….…………………………………… zł 
 
brutto:                      …………………………………………………. Zł 
 

      Słownie [ brutto ]...................................................................................................................... zł 
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§ 4 

1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu o którym mowa w  § 1 niniejszej umowy za 
kwotę określoną w § 3. 

2. Sprzedający oświadcza iż otrzymał od Kupującego pełną kwotę za przedmiot umowy w wysokości 
określonej w § 3. 

3. Sprzedający wydaje Kupującemu posiadane dokumenty dotyczące pojazdu tj.: 
a) ……………………………………………….. 
b) ……………………………………………….. 

4. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór spycharki gąsienicowej będącej 
przedmiotem sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 3. 
 

§ 5 

1.  Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny spycharki gąsienicowej opisanej w § 1 niniejszej 
umowy i nie zgłasza do niego żadnych uwag. 
2. Kupujący oświadcza iż sprawdził oznaczenia numerowe spycharki gąsienicowej, nie wnosząc do nich 
żadnych zastrzeżeń. 
3. Strony ustalają, iż wszystkie  koszty związane z transakcją zakupu spycharki gąsienicowej  wynikające z 
realizacji ustaleń niniejszej umowy obciążają Kupującego. 
 

§ 6 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7 

1. Zmiana zapisów niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 § 8 

1. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Sprzedającego i 1 dla Kupującego.  

                                                                                   § 9 

1. Kupujący  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych oraz celem 
realizacji niniejszej umowy. 

2. Administratorem zebranych danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Mońkach  sp. z o.o. 

3. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
(Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji niniejszej umowy  oraz dla celów statystycznych. 

4. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom w okolicznościach przewidzianych w 
powszechnie obowiązujących przepisach. 

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
i uzupełniania. 

 

SPRZEDAJĄCY           KUPUJĄCY 


