UMOWA
zawarta dnia ................................ w Legnicy pomiędzy:
Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, ul.
Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut
Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 89, 59-220
Oddział w Legnicy

Legnica, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod
numerem

KRS

NIP

0000853498,

631-020-07-71,

Regon

000027542,

reprezentowaną

przez:

……………………………………..

–

zwaną dalej „SPRZEDAJĄCYM”
a
Panem/Panią
dowodem

……………………………………,

osobistym

seria

……..

……………………………………………,
zamieszkałym/ą

w

zwanym/ą

w

nazwa/

siedziba

nr………….

numer

…………………………….
treści

legitymującym/ą
wydanym

PESEL
przy

ul.

się
przez

…………………,
……………………

umowy

„KUPUJĄCYM”

…………………………………………………………………………………

o następującej treści:
Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
§ 1
1. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego na sprzedaż
przyczepy campingowej Adria Altea, Sprzedający zobowiązuje się przenieść
na Kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Kupujący zapłacić
umówioną cenę i odebrać przyczepę campingową Adria Altea, zwaną w
dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.
2. W ramach realizowanej sprzedaży Sprzedający przekaże Kupującemu
przyczepę campingową Adria Altea o numerze rejestracyjnym DL 2572P, nr
VIN ………., nr ewidencyjny 748-663.
§ 2
Przedmiot sprzedaży, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy stanowi
własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony
prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się
żadne postępowania, których przedmiotem jest ta ruchomość, nie stanowi
ona również przedmiotu zabezpieczenia.
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§ 3
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1. Cena umowna brutto za przedmiot sprzedaży, o którym mowa w § 1, wynosi
………………… zł (słownie złotych: ………………...)
2. Nabywca uiszcza kwotę ceny nabycia pomniejszoną o kwotę równą
zatrzymanemu wadium.
3. Zapłata zostanie zrealizowana przelewem na konto Sprzedającego w BNP
Paribas Bank Polska S.A. nr konta: 04 1750 1279 0000 0000 0263 4082, w
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
4. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaży do chwili
uiszczenia przez Kupującego zapłaty zgodnie z ofertą.
5. Zwłoka Kupującego w zapłacie należności przekraczająca okres 14 dni od dnia
podpisania umowy upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy z winy
Kupującego.
6. Rozwiązanie umowy z winy Kupującego spowoduje naliczenie kar umownych w
wysokości 5% ceny o której mowa w pkt. 1.
§ 4
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na terenie posesji Sprzedającego w
Legnicy, na podstawie protokołu przekazania, po wcześniejszym zawarciu
umowy oraz po uiszczeniu przez Kupującego należnej kwoty, o której mowa
w § 3 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, na rachunek bankowy Sprzedającego
wskazany w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.
2. Za datę sprzedaży uznaje się datę podpisania protokołu przekazania
przedmiotu sprzedaży, po spełnieniu warunków określonych w ust. 1.
3. Kupujący przystąpi do odbioru w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy
po uprzednim uiszczeniu ceny.
4. Kupujący zobowiązuje się odebrać przedmiot sprzedaży na własny koszt i
ryzyko, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. O planowanym odbiorze przedmiotu sprzedaży Kupujący poinformuje
Sprzedającego na adres e-mail: ………….. i telefonicznie: ………….., z
wyprzedzeniem co najmniej trzech (3) dni roboczych przed planowaną datą
odbioru. Dokładny termin odbioru będzie uzgodniony z Kupującym. Odbiór
w dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 13:00.
6. Sprzedający zastrzega możliwość naliczenia kar umownych za nieterminowy
odbiór przedmiotu sprzedaży w wysokości 500,00 zł brutto, licząc za każdy
dzień opóźnienia, w stosunku do uzgodnionego terminu odbioru zgodnie z
ust. 5 powyżej, nie więcej jednak niż 5000,00 zł brutto. Kupujący może
przystąpić do odbioru po wpłaceniu naliczonej kary.
§ 5
1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu
sprzedaży oraz nie przedstawia zastrzeżeń co do tego stanu.
2. Kupujący oświadcza, że po dokonaniu osobistych oględzin, znany jest mu
stan techniczny przedmiotu sprzedaży określonego w § 1 niniejszej umowy.
Wobec tego Kupujący nabywa przedmiot sprzedaży w takim stanie
technicznym, w jakim jest w dniu zawarcia umowy.
3. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu, nie wnosząc do
nich zastrzeżeń.
§ 6
Strony zgodnie ustalają, że ewentualne późniejsze usterki w działaniu
przedmiotu sprzedaży, nie będą traktowane jako wady ukryte. Sprzedający
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nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży, nie jest on również objęty
gwarancją producenta w przypadku rzeczy ruchomych oraz poszczególnych
części składowych ruchomości. Strony umowy zgodnie postanawiają o
wyłączeniu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady na
podstawie przepisu zawartego w art. 558 § 1 KC. Zakupiony przedmiot
sprzedaży nie podlega reklamacji.
§7
Oddział w Legnicy

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym także koszty
uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, obciążają Kupującego.
§ 8
Przetwarzanie danych osobowych przekazywanych na podstawie niniejszej
Umowy dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z
postanowieniami zawartymi w „Klauzuli informacyjnej RODO”, zamieszczonej
na stronie Sprzedającego http://www.imn.legnica.pl/content/664/rodo.
§ 9
Wszelkie zmiany
nieważności.

umowy

wymagają

formy

pisemnej,

pod

rygorem

§ 10
1.
2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
Sprzedającego i dla Kupującego.

...................................
Kupujący

.....................................
W imieniu Sprzedającego
...................................
W imieniu Sprzedającego
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