
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 

01/11/2017 

Dyrektora Zespołu Szkół w Parchowie 

z dnia 08 listopada 2017 roku 

 

UMOWA ….…...../2017 

 

zawarta w dniu …........................ roku w Parchowie, pomiędzy: 

Zespołem Szkół w Parchowie, ul. Kartuska 19A, 77-124 Parchowo, reprezentowanym 

przez Jerzego Werra, Dyrektora Zespołu, zwanym dalej Sprzedającym, a 

…............................................................................ zwanym dalej Kupującym. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zbycie pojazdu marki 

IRISBUS IVECO stanowiącego własność Zespołu Szkół w Parchowie, strony zawierają 

umowę następującej treści: 

§ 1 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu marki Irisbus Iveco. Pojazd jest 

używany, uszkodzony. 

2. Sprzedający oświadcza, że opisane w ust. 1 mienie jest wolne od jakichkolwiek wad 

prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania 

bądź zabezpieczenia. 

§ 2 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje mienie ruchome opisane w załączniku do 

umowy za łączną 

cenę ….......................... brutto (słownie: …........................................... zł) brutto. 

2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny sprzedaży , o której mowa w ust. 1 w dniu 

podpisania umowy, a Sprzedający w miarę potrzeby do wystawienia faktury. 

§ 3 

Kupujący oświadcza że: 

1) dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, 

2) nabywa pojazd w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się ono znajduje i z tego 

tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego. 

§ 4 

1. Wydanie mienia ruchomego odbędzie się na podstawie protokołu sporządzonego przy 

udziale obu stron stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

2. Kupujący zobowiązany jest do odebrania zakupionego mienia we własnym zakresie i na 

własny koszt w terminie nie później niż 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy pod 

rygorem naliczenia opłaty, o której mowa w § 4 ust 3 zdanie drugie. 

3. Sprzedający ma prawo do powstrzymania się od wydania pojazdu do momentu zapłaty 

przez Kupującego całej ceny. W takim przypadku Sprzedający upoważniony będzie do 

naliczenia Kupującemu opłaty za przechowywanie w wysokości 50 zł za każdy dzień, licząc 

od upływu terminu określonego w § 4 ust. 2. 

 

§ 5 

Wszelkie koszty związane z niniejszą umową ponosi Kupujący. 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

Sprzedający       Kupujący 


