
UMoWA

zawarta w dniu .,.matca 2018 roku w Bartniczce,
pomiędzy Gminą Bartniczka z siedzibąw Bartniczcę przy ul. Brodnickiej 8,
87,32I Bartniczka, NIP 8 74- 1 7 3 -90 -9 I reprezentowanym
przęz Wójta Gminy Bartniczka - Wiesława Biegańskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ewy Siuda-Mówińskiej

zwanym dalej ,,Sprzedającym", a

., , .... zwanym w treści
umowy,,Kupuj ącym", w imieniu którego działają:

§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaz samochodu specjalnego pożarniczego żlll< 156 B o nr
rejestracyjnym CBR1J10 rok produkcji: 1983.

§2

SPrzedający oŚwiadcza, że pojazd będący przedmiotem Llmowy stanowi jego wyłączną
własnoŚĆ, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nle toczy się zadne
Postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, żę nte stanowi on również przedmiotu
zabezpieczenia.

§3

1. Strony ustaliły warlość przedmiotu umowy na

Kupujący zobońązuje się wpłacić kwotę o której mowa
dni liczonych od dnia . . .marca 2018r.
Kwota, o której mowa w pkt 1 zostanie wniesiona
nr 65 1020 5024 0000 1 102 0010 0842,

2.

aJ.

zł , słownie:

w pkt 1 w terminie dwóch

na konto Zarnawiającego

§4

1. Sprzedający przenosi na Tzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1
kwotę określoną w §3.

2. Pojazd zostanie wydany Kupującemu po dokonaniu wpłaty kwoty określonej w §3
1 i przedstawieniu Zamawiającemu dowodu wpłaty w/w kwoty.

§5

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a kupujący potwierdza
znajomoŚĆ stanu technicznego pojazdu z uwzględnieniem jego przeb legu oraz roku produkcji.

§6

pkt



Strony ustaliły, ze wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń
niniejszej umowy orazkoszty opłaty skarbowej ponosi kupujący, Dotyczy to w szczególności
ewentualnie naleznego podatku od czynności cywilnoprawnej.

§7

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

§8

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz, dla
Sprzedającego i 1 egz. dla Kupującego..

SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY


