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UMOWA SPRZEDAŻY (wzór)  
 

 

zwana dalej „Umową” zawarta w dniu …………………………., w ………………………….. pomiędzy: 

Bankiem Spółdzielczym w Krzepicach z siedzibą w Krzepicach, 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 27, 

którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 

0000146108, NIP 574-000-67-17, REGON 000496610, reprezentowanym przez:  

1) …………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………. 
 

zwanym dalej „Sprzedającym”,  

a  

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

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

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

zwanym dalej „Kupującym”, o następującej treści: 

 

§ 1.  

W ramach przeprowadzonego przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego na sprzedaż używanych 

maszyn/y stolarskiej/ich, tj.: 

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

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

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

Zwanych dalej „przedmiotem sprzedaży”, Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

§ 2.  

Sprzedający oświadcza, że ……………………………………………...………………………………………………………………………………… 

będący przedmiotem sprzedaży stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, 

że nie toczy się żadne postępowanie, którego jest przedmiotem, że nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia. 

§ 3.  

Kupujący oświadcza, że zna stan techniczny maszyn/y i nie wnosi do niego / do nich zastrzeżeń. 

§ 4.  

1. Strony w drodze przeprowadzonego przetargu ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę 

………………………………. zł + VAT (słownie: ……………………………………………………………………………………………….. 

złotych). Kwota ta stanowi cenę zakupu maszyny. 

2. Kupujący zapłaci cenę, o której mowa w ust. 1 w całości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w kasie Banku / 

w terminie do 3 dni od podpisania umowy na rachunek Sprzedającego nr …………………………………………………….. 

lub. 

3. Do momentu wpływu całkowitej ceny zakupu na rachunek Sprzedającego, przedmiot sprzedaży pozostaje 

własnością Sprzedającego. 

4. Przedmiot sprzedaży opisany w §1 zostanie wydany Kupującemu w dniu wpływu na rachunek Sprzedającego 

całkowitej ceny zakupu. 
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§ 5.  

1. Kupujący zobowiązuje się odebrać przedmiot sprzedaży na własny koszt i ryzyko zgodnie z obowiązującym 

przepisami. 

2. Kupujący na własny koszt i ryzyko zorganizuje i przeprowadzi załadunek, odbiór i wywóz przedmiotu 

sprzedaży. 

§ 6.  

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi 

kupujący.  

§ 7.  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

§ 8.  

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 9.  

Niniejszą umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Sprzedającego i 1 egzemplarz 

dla Kupującego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


