Regulamin sprzedaży autobusu marki AUTOSAN S.A. stanowiącego własność Centralnej
Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. z siedzibą w Bytomiu

Załącznik nr 2
WZÓR
Umowa kupna – sprzedaży samochodu
marki AUTOSAN S.A.

zawarta w dniu .......................................... w Bytomiu pomiędzy:
Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. z siedzibą w Bytomiu, adres:
ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000223325, kapitał zakładowy 16.000.000,00 PLN
w całości wpłacony, NIP:626-000-38-20 , REGON: 000023432
zwanym dalej „Sprzedającym”, reprezentowanym przez:

1) …………………………………………
………………………………………
2) ………………………………………..
………………………………………
a
1 ) wypełnia przedsiębiorca
.......................................................................................................................................................
............ (nazwa, adres oraz numer KRS Oferenta lub nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej) NIP …................................................................. REGON
.…………..................................................................
Reprezentowaną/-nym przez:
.......................................................................................................................................................
zwaną /-ego dalej „Kupującym”
2 ) wypełnia osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
Panią /-em
................................................................................................................................................
Legitymującą /-ym się dowodem osobistym seria …............... Nr …..........................................
wydanym przez.............................................................................................................................
1

Regulamin sprzedaży autobusu marki AUTOSAN S.A. stanowiącego własność Centralnej
Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. z siedzibą w Bytomiu

zamieszkałą/ -ym pod adresem:
............................................................................................................... zwaną / -ym dalej
KUPUJĄCYM
W wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty wyłonionej w pisemnym przetargu
ofertowym zawarto umowę następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa pojazd marki: Autosan S.A., nr rejestracyjny:
SY 60727, nr identyfikacyjny (VIN) pojazdu: SUADB4CGT7S610600, rok produkcji: 2007.

§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy stanowi jego
wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób
trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest
ten pojazd, nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ………. brutto (słownie:
………………………… złotych)
2. Na poczet ceny zostało wpłacone wadium w wysokości: …………… (słownie:
……………………… złotych)
3. Pozostała część kwoty, w
wysokości …………… brutto (słownie:
…………………….złotych) stanowi różnicę pomiędzy wartością przedmiotu umowy
a wadium i winna być wpłacona przez Kupującego w terminie nie dłuższym niż 7 dni
od dnia zawarcia umowy na konto bankowe Sprzedającego w GETIN Bank S.A. Oddział
Bytom nr 33 1560 1049 0000 9030 0004 9333.
4. Zwłoka Kupującego w zapłacie za zakupiony przedmiot 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 niniejszego paragrafu.
Kara umowna rozliczone zostanie poprzez zatrzymanie wadium
§4
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po wniesieniu przez Kupującego ceny
nabycia samochodu, o której mowa w § 3.
2. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego
ceny za pojazd.
3. Datą wniesienia należnej kwoty jest data uznania wskazanego rachunku bankowego.
4. Miejscem wydania pojazdu będzie siedziba Sprzedającego tj. ………………..
5. Wydanie pojazdu wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego podpisanego przez Kupującego i Sprzedającego.
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6. Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego
dokumenty dotyczące pojazdu w tym kartę pojazdu, dowód rejestracyjny.
7. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego oraz wydania
przedmiotu sprzedaży jest Pan Janusz Kowalski.
§5
1.

2.
3.
4.
5.

Kupujący stwierdza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w § 1
niniejszej umowy i oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do
Sprzedającego.
Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i nie wnosi
do nich żadnych zastrzeżeń.
Kupujący wraz z podpisaniem umowy sprzedaży przejmuje obowiązek ubezpieczenia OC
nabytego pojazdu.
Sprzedający w ciągu 30 dni dokona wyrejestrowania pojazdu w Wydziale Komunikacji
oraz w ciągu 14 dni poinformuje ubezpieczyciela.
Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiot umowy jako towar używany nie podlega
reklamacji.
§6

Strony ustaliły, że wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy w tym koszty
podatku od czynności cywilno-prawnych, obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia regulaminu
oraz obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Sprzedającego
i jeden dla Kupującego.

KUPUJĄCY:

………………..…………

SPRZEDAJĄCY:

…..……………..………
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