UMOWA SPRZEDAŻY NR …. /DZ/2017

zawarta w dniu …………. w Szczecinie pomiędzy:
……………………………. ……………………………………………………………………………………….
Regon ……………., NIP ………………..,
którą reprezentuje:
- ………………………………………….
- ……………………………………………
dalej zwaną/ym Sprzedawcą
a
Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Dąbie” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. A. Struga 10, 70 – 784 Szczecin,
Regon 811906840, NIP 955–19–43–920,
reprezentowaną przez:
- ……………………………………… ……………………..,
dalej zwanym Kupującym

I.

PRZEDMIOT UMOWY.
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż …… szt. autobusu miejskiego używanego o cechach:
autobus jednoczłonowy/dwuczłonowy1 niskopodłogowy marki ………, model ………..,
zarejestrowany w …………., data pierwszej rejestracji ……………., nr VIN: ………………………
zgodnie ze specyfikacją, która jest Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

2.

Sprzedający oświadcza, że :


przedmiot niniejszej Umowy stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych oraz praw osób
trzecich,



że nie toczy się żadne postępowanie skierowane do przedmiotu sprzedaży oraz że nie stanowi on
przedmiotu zabezpieczenia.



przedmiot umowy sprzedaży był użytkowany przez okres powyżej 6 miesięcy i wykazuje zużycie
techniczno-eksploatacyjne stosowne do wieku i deklarowanego przebiegu, określonego w Zał. nr 1
do umowy.

II. CENA SPRZEDAŻY
1.

Cena sprzedaży wynosi brutto …………….. PLN/EURO ( w tym podatek VAT ………. PLN/EURO ).

2.

Cena obejmuje dostawę pojazdu do siedziby Kupującego. Cena przedmiotu umowy jest stała i nie podlega
zmianom, z zastrzeżeniem postanowień pkt IV ust. 2.
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Niepotrzebne skreślić

1

III. WARUNKI PŁATNOŚCI.
Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży na następujących warunkach:

1.

- płatność nastąpi do dnia ……………….. r. , pod warunkiem protokolarnego odbioru pojazdu w
siedzibie Kupującego i uzyskania pozytywnego wyniku badania technicznego dopuszczającego dany pojazd
do ruchu drogowego oraz zarejestrowania pojazdu na Kupującego, oraz pod warunkiem otrzymania przez
Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT (faktura VAT wystawiona indywidualnie na pojazd)
wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do rejestracji pojazdu w Polsce (dowód rejestracyjny z kraju
pochodzenia, np. niemiecki cz. I. i II., dowód rejestracyjny przewozowy, dowód zakupu autobusu lub
oświadczenie, że Sprzedający jest bezpośrednim importerem pojazdu oraz inne wymagane przepisami
prawa o ruchu drogowym wraz z koniecznymi tłumaczeniami przysięgłymi).
Koszt tłumaczenia przysięgłego ponosi Sprzedawca.
2. Sprzedający będzie uprawniony do wystawienia faktury sprzedaży po protokolarnym /bez zastrzeżeń/
odbiorze pojazdu i uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego, o czym Kupujący
powiadomi niezwłocznie Sprzedającego.
3. Zapłata ceny sprzedaży zostanie dokonana przelewem na konto Sprzedającego wskazane na fakturze.
Sprzedający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o nr NIP ………………….
4.

Z chwilą

uregulowania

przez Kupującego należności,

Sprzedający przenosi nieodwołalnie i

bezwarunkowo na rzecz Kupującego prawo własności przedmiotu umowy.
IV. TERMIN l WARUNKI DOSTAWY.
1.

Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Sprzedającego do siedziby Kupującego w
terminie ……………… wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do rejestracji w Polsce.

2.

Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Kupującego, przy czym Sprzedającego obciąża ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do dnia jego odbioru przez Kupującego.

3.

Kupujący stwierdza, że zapoznał się szczegółowo ze stanem technicznym i wyposażeniem oferowanego do
sprzedaży pojazdu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia, że w okresie
pomiędzy datą zawarcia umowy i dniem faktycznego odbioru przedmiotu umowy nastąpiło pogorszenie
stanu technicznego i wyposażenia danego pojazdu w stosunku do stanu deklarowanego przez
Sprzedającego, w ofercie sprzedaży, określona w pkt II. cena sprzedaży ulegnie stosownemu obniżeniu, w
oparciu o uzgodnienia stron lub ekspertyzę niezależnego rzeczoznawcy techniki samochodowej.

4.

W przypadku opóźnienia w przekazaniu przedmiotu niniejszej umowy trwającego ponad l miesiąc w
stosunku do terminu określonego w ust.1, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.

V. KARY UMOWNE.
1.

W wypadku zwłoki Sprzedawcy w wykonaniu umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w
2

wysokości 0,15 % wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 5% wartości
umowy netto.
2.

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu kary umownej określonej w ust.1 nie dotyczy sytuacji, w której
do zwłoki w wykonaniu umowy dojdzie w następstwie zdarzeń losowych niezależnych od Sprzedawcy np.
wypadku komunikacyjnego z udziałem pojazdu stanowiącego przedmiot umowy.

3.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn niezależnych od Kupującego, jak
również w wypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn zależnych od Sprzedawcy,
Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy netto.

VI. WADY RZECZOWE.
Sprzedaż przedmiotu kupna następuje z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności za wady rzeczowe, gdy kupujący
jest osobą prawną prawa publicznego lub przedsiębiorcą, który przy zawieraniu umowy działa wykonując swoją
zawodową działalność gospodarczą lub na własny rachunek. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy nie
obejmuje wad ukrytych przedmiotu umowy, których wystąpienie może stanowić nieusuwalną przeszkodę w
zarejestrowaniu pojazdu we właściwym dla Kupującego Wydziale Komunikacji. Powyższe wyłączenie ma
zastosowanie do momentu zarejestrowania pojazdu przez Kupującego. W przypadku wystąpienia wady jw.,
Kupujący uprawniony będzie do odstąpienia od umowy ze skutkami wynikającymi z art. 494 kodeksu cywilnego.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, których to sporów nie uda się stronom
uregulować ugodowo, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.

3.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
Załącznik nr 1- Specyfikacja techniczna pojazdu stanowi integralną część umowy.

5.

Sprzedawca

Kupujący

…..………..……..

…..……………..
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Załącznik nr 1 do umowy nr …/DZ/2017
Specyfikacja techniczna pojazdu:
AUTOBUS MARKI …………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Rok produkcji:
Liczba właścicieli:
Data pierwszej rejestracji:
Numer rejestracyjny:
Przebieg:
Silnik:
Skrzynia biegów:
Numer identyfikacyjny pojazdu:
Szyba czołowa:
Tablice informacyjne:
Norma ekologiczna:
Tachograf:
Tablice kierunkowe:
Drzwi : np. pneumatyczne ( szt. …. ) otwierane ………….
Lusterka:
Młotki bezpieczeństwa: szt. ……….
Kliny: szt. …….
Gaśnica: szt. ……
Szyberdach:
Ogumienie (rozmiar):
Ilość miejsc siedzących:
Ilość miejsc stojących:
Klimatyzacja:
Kamery:
Głośniki: szt. ……
Mikrofon:
Rampa dla wózka inwalidzkiego odchylana ręcznie lub elektrycznie na zewnątrz, wyposażona w hak
umożliwiający jej podnoszenie: ………………..
Przyciski sygnalizacyjne przy drugich drzwiach na zewnątrz i wewnątrz w obrębie miejsca wózka
inwalidzkiego (środki komunikacji kierowcy autobusu z osobą niepełnosprawną): ……………….
Wydzielone miejsce dla osób z ograniczeniami ruchowymi: ………………………
Mocowanie wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego: ……….
Wyznaczone miejsce dla psa przewodnika, osób ociemniałych: ……………………..
Przestrzeń na postawienie rozłożonego wózka dziecięcego lub spacerowego: ……………………………..

Sprzedawca

Kupujący

…..………..……..

…..……………..

4

