Załącznik nr 3

U M O W A nr ........................
zawarta w dniu ....................................r. w Pabianicach pomiędzy:
Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Spółka z o. o. z siedzibą w Pabianicach, ul.
Lutomierska 48, 95-200 Pabianice, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000239613, posiadającym NIP
7311923934, REGON 100065150, o kapitale zakładowym 9 727 000 zł zwanum w dalszej
części Sprzedającym reprezentowanym przez:
mgr inż. Jarosława Haburę – Prezesa Zarządu
a
...................................................... zamieszkałym/ą w .............................................
ul. ...................................................................... , posiadający/ą PESEL ..................
prowadzącym/ą działalność pod nazwą .......................................................................
z siedzibą w .............................................................................................................
posiadającym/ą NIP ................................., REGON ...................................................
zwanym/ą w dalszej części kupującym/ą

§1
Sprzedający jako właściciel sprzedaje i przekazuje na własność Kupującemu swój pojazd:
1. Autobus marki …......................, rok prod. ….............., nr rejestracyjny …...............,
nr podwozia …............................. , za kwotę .....................zł plus podatek VAT 23%),
tj. .............zł brutto (słownie: ............................................... złotych)
.
§2
1. Sprzedający oświadcza, że pojazd stanowi jego własność, jest wolny od wad
prawnych i nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich, oraz nie jest
przedmiotem postępowania sądowego, zabezpieczającego ani egzekucyjnego.
2. Kupującemu znany jest stan techniczny pojazdu, dlatego rezygnuje on z wszelkich
roszczeń gwarancyjnych przeciwko Sprzedającemu z tytułu nabycia pojazdu.
§3
Kupujący zapłaci Sprzedającemu za pojazd wymieniony w § 1 uzgodnioną cenę kupna w
terminie do 7 dni od dnia wystawienia faktury proforma przez sprzedającego. Płatność
nastąpi na konto sprzedającego prowadzone przez: PKO BP 46 1020 3437 0000 1602
0073 0796.

§4
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wydany Kupującemu w siedzibie
MZK-Pabianice Sp. z o. o. po wpłynięciu na konto Sprzedającego uzgodnionej kwoty
zakupu.

2. Wraz z autobusem sprzedający przekaże kupującemu:
 decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC pojazdów
§5
Wszelkie koszty związane ze sprzedażą, rejestracją, załadunkiem lub transportem
pojazdów, a w szczególności zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych obciążają
Kupującego.
§6
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Strony zobowiązują się dochować wszelkich starań, by ewentualne spory, jakie mogą
wynikać z związku z wykonaniem niniejszej umowy rozwiązywane były w drodze
polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia wszelkie spory wynikłe z
niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby
Sprzedającego.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania oraz zaniechania osób, którymi
posługuje się przy wykonaniu przedmiotu umowy, jak za swoje własne działania lub
zaniechania.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
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