
Załącznik nr 2 do  
publicznego zaproszenia do rokowań – wzór umowy 

  
 
 

UMOWA NR …………………… 
KUPNA - SPRZEDAśY AUTOBUSU 

 
Zawarta w dniu ......................... w Sulikowie pomiędzy: 

Gminą Sulików z siedzibą 59 – 975 Sulików, ul. Dworcowa 5, reprezentowana przez: 

Jana Hasiuka - Wójta Gminy Sulików 

przy kontrasygnacie Marii Maciaszek - Skarbnika Gminy Sulików 

zwaną w treści umowy "Sprzedawcą",  

a  

…………… zamieszkały w …………. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

………………………………… z siedzibą w …………….. na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………… pod numerem ………… 

zwanym w treści umowy "Kupującym",  

 

o następującej treści:  

 

§ 1. 
Sprzedawca oświadcza, Ŝe jest właścicielem autobusu: 

1. marka - JELCZ  

2. model –  LO90 M12t  

3. Rodzaj pojazdu – autobus,  

4. rok produkcji -  2000  

5. data I-szej rejestracji -  2000/06/09 

6. data waŜności badania technicznego –  29.06.2009r. 

7. nr rejestracyjny -   DZG HO38 

8. nr identyfikacyjny (VIN) –  SUJO90010040000136 

9. nr ident. na tabliczce znamionowej –  0589417606P311 

10. rodzaj nadwozia – JELCZ  L090M 

11. barwa nadwozia – pomarańczowy 

12. liczba miejsc –  44+1 

13. rodzaj silnik/zapłon –  z zapłonem samoczynnym 

14. nr silnika - -, 0589417606P311 

15. pojemność skokowa silnika –  4580ccm  

16. moc silnika –  114 kW (155 KM) 

17. rodzaj napędu –  2/4x2 

18. wskazanie drogomierza –  189797 km 

19. dopuszczalna masa całkowita –  12000 kg 

20. dopuszczalna masa własna – 7550 kg 

 

§ 2. 
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa autobus, o którym mowa w § 1 umowy. 

 

 



§ 3. 
1. Kupujący tytułem ceny za autobus, o którym mowa w § 1 umowy zapłaci Sprzedającemu 

kwotę ……........................ zł (słownie: ........................... ........................... 

............................................................. złotych). 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 płatna będzie w terminie do dnia … na rachunek bankowy 

Sprzedawcy  w ŁuŜyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu, oddział w Sulikowie na 

rachunek nr 18 8392 0004 0000 0101 2000 0030 

3. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

4. Wysokość ceny o której mowa w § 3 ust. 1 zostanie pomniejszona o kwotę wpłaconego 

wadium. 

5. *Kwota, o której mowa w ust. 1 płatna będzie w ratach w następujący sposób: 

1) I rata w kwocie …. w terminie do dnia ………………. 

2) II rata w kwocie …. w terminie do dnia ……………… 

3) ………………………………………………………… 

6. *Raty, o których mowa w ust. 2 płatne będą na rachunek bankowy Sprzedawcy 

w ŁuŜyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu, oddział w Sulikowie na rachunek numer nr 

18 8392 0004 0000 0101 2000 0030 

7. *Datą zapłaty raty jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

8. *Wysokość I raty o której mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 zostanie pomniejszona o kwotę 

wpłaconego wadium. 

 

§ 4. 
SprzedaŜ autobusu, o którym mowa w § 1 umowy podlega zwolnieniu od podatku Vat. 

 
§ 5. 

Autobus, o którym mowa w  § 1 umowy zostanie wydany Kupującemu w terminie …………. 

 

§ 6. 
1. Strony zgodnie oświadczają, iŜ od chwili wydania autobusu Kupującemu, Kupującego 

obciąŜają wszelkie koszty związane z wykupieniem polisy OC i AC autobusu oraz 

wszelkie inne opłaty, mandaty itp. 

 
§ 7. 

1. Kupujący oświadcza, Ŝe znany mu jest stan techniczny autobusu, o którym mowa w § 1 

umowy i oświadcza ponadto, iŜ z tego tytułu nie będzie rościł Ŝadnych pretensji do 

Sprzedawcy. 

2. Kupujący sprawdził takŜe oznaczenia numerowe autobusu i dowodu rejestracyjnego, nie 

wnosząc do nich Ŝadnych zastrzeŜeń. 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne autobusu, 

o którym mowa w § 1 umowy. 

 

§ 8. 
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy obciąŜają Kupującego. 

 

§ 9*. 
1. Tytułem zabezpieczenia roszczeń o zapłatę ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 Kupujący 

składa do dyspozycji Sprzedawcy weksel in blanco. Weksel, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. W przypadku niezapłacenia przez Kupującego ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia ……. Sprzedawca ma prawo wypełnić składany 

weksel na sumę odpowiadającą zadłuŜeniu Kupującego wobec Sprzedawcy łącznie z 



odsetkami i kosztami oraz weksel ten opatrzyć datą płatności według swego uznania 

zawiadamiając o powyŜszym fakcie Kupującego listem poleconym. 

3. List powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności. 

4. Weksel będzie płatny w ŁuŜyckim Banku Spółdzielczym na rachunek numer 47 8392 0004 

0000 0101 2000 0090. 

 

§ 10. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności. 

 

§ 11. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego.  

 

§ 12. 
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, strony 

poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego według siedziby Sprzedawcy. 

 

§ 13. 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze stron.  

 

Sprzedawca Kupujący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* W przypadku rozłoŜenia zapłaty na raty naleŜy dopasować odpowiednio zapisy umowy do 

ustaleń poczynionych podczas rokowań. 


