
          Załącznik Nr 3 

 

UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY NR  

 

Zawarta w dniu ………………………..2017 roku w Urzędzie Gminy Ożarowice, przy ul. Dworcowej 15 

pomiędzy: 

Gminą Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, NIP 645 250 29 73 

którą reprezentuje: 

Grzegorz Czapla – Wójt Gminy Ożarowice 
zwany dalej Sprzedającym 

a 

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

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

Zwany dalej Kupującym 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN: 

1) Marka/typ pojazdu – AUTOSAN H9-21, 

2) Rok produkcji – 2001 rok, 

3) Nr nadwozia VIN – SUASW2AAP1S021929, 

4) Data pierwszej rejestracji – 16.08.2001r. 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że autobus szkolny będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, 

którego przedmiotem jest ten autobus, nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§ 3 

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę netto ……………………………, 

słonie:………………………………………………………………………………………………………………. 

Podatek VAT 23% ………………………………….. 

Cena brutto: …………………………………………., słownie: ………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

§ 4 

1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność autobusu szkolnego określonego w  § 1 za 

kwotę określona w § 3 niniejszej umowy. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że Kupujący dokonał wpłaty kwoty, o której mowa w § 3 niniejszej 

umowy. 

3. Kupujący potwierdza jednocześnie odbiór autobusu szkolnego. 

 

§ 5 

Sprzedający oświadcza, że autobus nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący potwierdza 
znajomość stanu technicznego pojazdu. 

 



§ 6 

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

umowy oraz koszty opłaty skarbowej i inne ponosi Kupujący. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Wraz z pojazdem przekazuje się: 

- dowód ubezpieczenia  pojazdu,  

- karta pojazdu,  

- książka gwarancyjna autobusu, 

- instrukcja obsługi autobusu, 

- kluczyki do autobusu – 2 komplety. 

 

 

§ 10 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Sprzedającego                 

i 1 egz. dla Kupującego. 

 

 

 

 

Sprzedający:         Kupujący: 

 

 

 

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

 

 

 

 

 


