
  

 
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia 

Wzór 
 
Nr sprawy: SL/2103/2/2010 
Znak: SL/2103/2-…/2010 
 

Umowa 
 

zawarta w dniu ……….. 2010r. 
 

pomiędzy: 
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku  

z siedzibą w : 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50,  

zwanym dalej “Sprzedającym” , reprezentowanym przez:  
1. mgr inŜ. Kazimierza Maja  – Dyrektora 

2. mgr Janinę Bezulską Wolną - Gł. Księgową, 
a: 
………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą w: ……………………………………….. ul. ………………………,  

zwanym dalej  “Nabywcą”  , reprezentowanym przez: 
1. …………………………. - …………………. 

2. …………………………. - …………………. 

 

została zawarta umowa w drodze przetargu ustnego- aukcji w formie licytacji o następującej 
treści:  
 

§ 1 

1. Sprzedający sprzedaje, a Nabywca nabywa autobus marki Autosan  

o  specyfikacji technicznej: 

Typ: H9-21 
Rok produkcji: 1991 
Nr  rejestracyjny: ERA 41WH 
Nr fabryczny: 750075 
Nr silnika 255867 
Pojemność silnika: 6540 cm3 
KW: 110 
Ładowność-o.s. – 40 osób  
Liczba miejsc: 40 
Stan licznika: 96885 km 
Pierwsza rejestracja:  1991r. 
Zakupiony: Polska 
Silnik:  zespół silnika typu 6cT107 sprawny technicznie, zuŜycie mechanizmów 
proporcjonalne do przebiegu i okresu uŜytkowania, utrzymanie staranne. 



  

Podwozie: zespoły typowe, sprawne, mechanizmy zuŜyte eksploatacyjnie, przegląd 
techniczny nieaktualny. 
Nadwozie: nadwozie typowe bez uszkodzeń, miejscowe ślady korozji oblachowania 
zewnętrznego i wnęk, osprzęt zewnętrzny i wewnętrzny kompletny, sprawny, wnętrze 
utrzymane starannie, siedzenia z pokrowcami. 
WyposaŜenie nadwozia: kompletne. 
Ogumienie: typowe, stan dobry. 
 

§ 2 

1.Ogólna wartość brutto wynosi ……………… zł.  

Słownie złotych: …………………………………………………….. zł. …./100. 

2.Termin płatności: nie dłuŜszy niŜ 7 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia aukcji, zawarcia 
umowy i wystawienia faktury.   

3. Odbiór autobusu Autosan nastąpi nie wcześniej niŜ w dniu zapłaty ceny nabycia i po 
okazaniu dokumentu wpłaty. 

4. Nabywca na własny koszt odbiera przedmiot umowy oraz odpowiada za uszkodzenia 
powstałe w transporcie. 

§ 3 

1. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy w 
kasie ZGK w Kamieńsku lub na konto bankowe : BSZP/Kamieńsk  95 89730003 0110 0905 
4159 0001,  nie później jednak niŜ w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu ustnego-
aukcji, podpisania umowy i wystawienia faktury. 
2. Brak zapłaty ceny nabycia w określonym terminie powoduje utratę prawa wynikającego z 
przybicia oraz utratę wadium. 
3. Nabywca nie wnosi Ŝadnych zastrzeŜeń co do stanu technicznego Autosana aŜ do dnia jego 
odbioru. 

§ 4 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 6 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwe sądy 
powszechne. 

§ 7 

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron. 

 

 

Nabywca                                                                                          Sprzedawca                                                                         
        
 

 

 


