
 

UMOWA SPRZEDAŻY Nr ZP/16/2020 

 

Zawarta w Rawie Mazowieckiej w dniu ……………......... roku pomiędzy: 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Katowickiej 20, 96-200 Rawa 

Mazowiecka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296935, 

NIP 8351567630, Regon 100441327, reprezentowanym przez:  

 Jerzego Góraj – Prokurenta samoistnego 

 zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM"  

a 

……………………..z siedzibą w ……………………………przy …………………., NIP 

…………………., Regon …………………….., reprezentowanym przez: 

 

……………. – ……………………………….  

zwanym dalej "WYKONAWCĄ" 

 

§ 1 

1.Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem używanej spycharki gąsienicowej TD-15M; 

Numer fabryczny: 33026; Rok produkcji: 2005 zwaną dalej ”spycharką”. 

2.Zamawiający oświadcza, że opisana w ust.1 powyżej spycharka wolna jest od 

jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem 

żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.  

 

§ 2 

1.Zamawiający sprzedaje, a Wykonawcy kupuje spycharkę opisaną w § 1za cenę (Cena): 

razem netto ..................................... zł. 

słownie: .............................................................................................. 

VAT .......................................................................................... 

Słownie:................................................................................................... 

razem brutto.......................................zł 

Słownie:................................................................................................... 

2.Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Ceny w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej 

Umowy na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Banku Polska S.A. numer konta 

04 1500 1689 1216 8007 2937 0000.  

3.Datą przeniesienia własności spycharki na Wykonawcę jest dzień uznania rachunku 

bankowego Zamawiającego kwotą Ceny. 

 

§ 3 

1.Wydanie pojazdu Wykonawcy nastąpi w godzinach 07.00-15.00 następnego dnia roboczego 

po dniu uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą Ceny. Miejscem wydania 

spycharki jest Zakład ZGO Pukinin Nr 140, gmina Rawa Mazowiecka.  

2.Wszelkie koszty związane z odbiorem spycharki ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający wraz z spycharką wyda Wykonawcy:  

- lemiesz półwklęsły o pojemności 5,7 m
3
 z hydraulicznym nachyłem i dodatkową 

kratownicą; 

-..................................................................................................................................................... 



§ 4 

Wykonawca oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym spycharki i nie 

zgłasza do niej zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza nadto, iż nabywa spycharkę w stanie 

technicznym w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał w 

przyszłości żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Strony zgodnie oświadczają, iż 

wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne spycharki. 

 

§ 5 

Wszelkie koszty związane z niniejszą Umową ponosi Wykonawca. 

 

§ 6 

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

4.Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ..................... r.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 

 


