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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu pisemnym 

 

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY 

 

Umowa zawarta w dniu ……………………………... w Odolionie, 

pomiędzy: 

 

Sprzedającym: 

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP: 

8911623744, 

w imieniu którego działa: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa 

Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski, reprezentowany przez: 

Marcina Strycha - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim  

z/s w Odolionie na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego Nr 63/2019  

z dnia 1.07.2019r, 

 

a 

Kupującym: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż: 

Ścinarka do poboczyHONDO HSP 125 

Rok produkcji – 2016 

Okres eksploatacji – 61 mies. 

Masa własna – 2900 kg 

VIN: 01100816 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd określony w pkt. 1 będący przedmiotem umowy stanowi 

jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on 

również przedmiotu zabezpieczenia.  

 

§ 3 

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: …………………………………….. zł 

Słownie: ………………………………………………………………………...............….. zł 

 

§ 4 

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność przedmiotu sprzedaży określonego  

w § 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy, którą Kupujący wpłaci 

na konto: Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim nr 22 9537 0000 2001 

0018 0526 0005 w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Wydanie 

przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłacie całej kwoty określonej w § 3.  
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§ 5 

Kupujący oświadcza, że stan techniczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie 

przysługuje mu prawo zwrotu przedmiotu sprzedaży.   

 

§ 6 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego. 

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy kodeksu cywilnego.  

 

§ 8 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

 

KUPUJĄCY       SPRZEDAJĄCY 

 

 


