
PROJEKT

UMOWA NR ......../ZDiUM/DOP/2022

W dniu …………………. roku w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy:

Miastem Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków 
Trybunalski 

NIP 771-27-98-771 REGON 590648468

w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, 
ul. Kasztanowa 31, 97-300 Piotrków Trybunalski, zwanym dalej „Sprzedającym”, 

reprezentowany przez ……………………………….. – ……………………………………………

a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

zwanym w treści umowy „Kupującym” 

§ 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przyczepy ciężarowej rolniczej asenizacyjnej, 
zwanej dalej przyczepą: 
Marka/model/typ: PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA - ASENIZACYJNA MEPROZET 
T-527 WARIANT B
Rok produkcji: 2006 
Nr identyfikacyjny: 1799 
Nr rejestracyjny: EP 15695
Liczba osi: 1

§ 2

Sprzedający oświadcza, że przyczepa będąca przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 
własność, (w dowodzie rejestracyjnym przyczepy jako właściciel figuruje Zarząd Dróg 
i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, w którego ewidencji znajduje się 
przyczepa), jest wolna od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne 
postępowanie, którego przedmiotem jest przyczepa oraz że nie stanowi przedmiotu 
zabezpieczenia. 

§ 3

1. Kupujący, za przyczepę wskazaną w § 1, zapłaci Sprzedającemu kwotę brutto 
............................. (słownie złotych: .......................................................), 
ustaloną w wyniku przetargu, płatną przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego 

w Getin Noble Bank SA, Nr r-ku:  03 1560 0013 2326 8572 1000 0004, w terminie 
do 5 dni od daty podpisania umowy. 

2. Dniem zapłaty jest dzień uznania kwoty, o której mowa w ust. 1, na rachunku bankowym 
Sprzedającego. 

§ 4

1. Wydanie przyczepy Kupującemu nastąpi niezwłocznie po uznaniu na koncie 
Sprzedającego kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1. 

2. Sprzedający przekaże Kupującemu wszelkie posiadane dokumenty dotyczące przyczepy, 
o której mowa w § 1 niezbędne do prawidłowego korzystania z tej przyczepy. 



3. Kupujący pokwituje odbiór przyczepy wskazanej w § 1 i dokumentów, o których mowa 
w ust.2 w protokole zdawczo-odbiorczym. 

§ 5

1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny przyczepy, o której mowa 
w § 1 niniejszej umowy, nie zgłasza do niego zastrzeżeń i w pełni go akceptuje. 

2. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenia numerowe przyczepy oraz dowodu 
rejestracyjnego i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

§ 6

Sprzedający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Kupujący nie dokona zapłaty za 
przyczepę w terminie określonym w § 3 ust. 1. 

§ 7

Strony ustalają, że wszelkiego rodzaju koszty niniejszej transakcji wynikające z realizacji 
ustaleń umowy ponosi Kupujący. 

§ 8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące 
w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 9
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd 
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 

§ 11
1. Integralną część umowy stanowi:
załącznik - FORMULARZ OFERTY NA: PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ 
PRZYCZEPY CIĘŻAROWEJ ROLNICZEJ - ASENIZACUJNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ 
ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM – PRZYCZEPA 
CIĘŻAROWA ROLNICZA – ASENIZACYJNA MEPROZET T-527 wariant B o ładowności
4,3 TON O NR REJ. EP 15695

2. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

………………………………………..                                                …………………………………….... 
    SPRZEDAJĄCY                                                                           KUPUJĄCY



Załącznik 

do umowy Nr …………./ZDiUM/DOP/2022
Z dnia………………………………..

Zawartej pomiędzy:

Miastem Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków 
Trybunalski 

NIP 771-27-98-771 REGON 590648468

w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Kasztanowa 
31, 97-300 Piotrków Trybunalski, zwanym dalej „Sprzedającym”, 

reprezentowany przez ……………………………….. – ……………………………………………

a

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

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

zwanym w treści umowy „Kupującym” 

FORMULARZ OFERTY NA:
PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ PRZYCZEPY CIĘŻAROWEJ 
ROLNICZEJ - ASENIZACUJNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ ZARZĄDU DRÓG 

I UTRZYMANIA MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM – PRZYCZEPA 
CIĘŻAROWA ROLNICZA – ASENIZACYJNA MEPROZET T-527 wariant B 

 o ładowności 4,3 TON O NR REJ. EP 15695
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