
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 
 

Projekt 
Umowa sprzedaży ZB/PP/……  /……./2021 

 
Zawarta w dniu ………………. 2021 roku w Radomiu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem 
Komunikacji w Radomiu Spółka z o. o.,  ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowaną  
w  Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie                   
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000047499, o kapitale zakładowym 49 470 000,00 PLN, REGON 670673852, NIP 796-00-12-796, 
zwaną dalej SPRZEDAWCĄ,  reprezentowaną przez: 

 
1.                                                                                                                                                                                                                                         
2.  

 
a 
………………………………………… 
zwanym dalej NABYWCĄ, reprezentowaną przez: 
 

1.  
 

§1 
 

1. Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem niżej wymienionych autobusów, zwanych 
dalej Przedmiotem Umowy: 

 
1.1. NEOPLAN N4020, nr ewidencyjny 831, nr rejestracyjny RAA 781J, nr VIN SU9340206WBPN1048, 

przebieg 1 253 170 km, 
1.2. SOLARIS URBINO 12, nr ewidencyjny 852, nr rejestracyjny WR 07784, nr VIN 

SU9241166YBPN1164, przebieg 1 095 552 km, 
1.3. NEOPLAN N4020, nr ewidencyjny 815, nr rejestracyjny RAA 507J, nr VIN SU9340206WBPN1038, 

przebieg 1 264 505 km. 
 

    
2. Sprzedawca oświadcza, że opisany w pkt 1 Przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych,          

w tym wszelkich wad osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń. 
 

§2 
 

Nabywca oświadcza, że dokonał przeglądu technicznego, sprawdził oznaczenie numerowe 
Przedmiotu Umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego właściwości, parametrów  i wyglądu. 
 

§3 
 

1. Sprzedawca sprzedaje a Nabywca kupuje Przedmiot Umowy za łączną cenę  brutto …………. zł     
(słownie: …….   zł), po ……  zł za sztukę. 

2. Wydanie Przedmiotu Umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy                              
i zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego należnej kwoty, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
podpisania umowy. 



3. Nabywca należną kwotę uiści przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub gotówką                 
w kasie Spółki. 

4. Z tytułu niezapłaconej w terminie kwoty naliczane będą odsetki ustawowe. 
5. W przypadku nie odebrania Przedmiotu Umowy w terminie , o którym mowa w §3 pkt. 2 

naliczana będzie należność, związana z przechowywaniem tych autobusów na terenie siedziby 
Spółki w wysokości 50,00 zł netto za każdy dzień zwłoki za 1 sztukę. 

6. Po terminie, o którym mowa w §3 pkt. 2 na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty 
lub zniszczenia rzeczy. 

7. Sprzedawca wraz z wydaniem Przedmiotu Umowy wyda Nabywcy niezbędne dokumenty 
związane z przedmiotem umowy. 

8. Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Nabywcę przechodzą wszelkie prawa i obowiązki 
związane z Przedmiotem Umowy. 
 

§4 
 

1. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Nabywca. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
    SPRZEDAWCA         NABYWCA 


