UMOWA SPRZEDAŻY NR ……………
zawarta w Lwówku Śląskim w dniu ………..… pomiędzy:
Powiatem lwóweckim reprezentowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski
zwanym w treści umowy Sprzedającym, w imieniu którego działają:
Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych - Marek Makowski
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Ewy Żuk
a …………………………………………………………………………………
zwanym dalej Nabywcą,
w wyniku przeprowadzonego przez Sprzedającego przetargu na sprzedaż rzeczowych
składników majątku ruchomego (nr sprawy …….) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem: desek szalunkowych w ilości 175 szt.
(9,132 m3).
2. W załączeniu wykaz desek stanowiących przedmiot umowy.
§2
Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy określony w §1 umowy jest wolny od wad
prawnych oraz praw osób trzecich oraz, że nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź
zabezpieczenia.
§3
1. Sprzedający sprzedaje, a Nabywca kupuje określony w §1 przedmiot umowy za cenę
wynoszącą …………………zł brutto (słownie: ……………………………………), w tym
podatek VAT 23%.
2. Nabywca w dniu ……………….. wniósł wadium w wysokości ……………….. zł, które
zostaje zaliczone na poczet ceny.
3. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty kwoty (pomniejszonej o kwotę wadium)
………………… zł w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, przelewem na
rachunek bankowy Sprzedającego nr ………………………………
§4
1. Wydanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy nastąpi w siedzibie
Służby Drogowej w Bystrzycy nr 2 gmina Wleń, po zapłaceniu przez Nabywcę ceny
nabycia, o której mowa w §3 ust. 3, w całości.
2. Nabywca jest zobowiązany do zorganizowania transportu przedmiotu umowy, na własny
koszt.
3. Nabywca oświadcza, że jest mu znany stan techniczny przedmiotu umowy i oświadcza,
że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.
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§5
Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze
pisemnej w postaci aneksu.
§6
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
właściwy wg siedziby Sprzedającego Sąd.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz przekazuje
się Nabywcy, a 2 egzemplarze Sprzedającemu.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – wykaz desek szalunkowych.
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