
 

         Załącznik nr 2 – wzór umowy 

 

 

UMOWA z dnia ……………..2015 r. 

 

zawarta pomiędzy: 

SGGW Rolniczym Zakładem Doświadczalnym Wilanów-Obory,  zwanym dalej Sprzedającym, który reprezentuje: 

Wojciech Suwara – Dyrektor Zakładu 

a 

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

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

……………………… zwanym dalej Kupującym 

 

o następującej treści: 

§ 1 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa kombajn zbożowy Claas Mega 360 / sieczkarnie Claas Jaguar 682S* 

§2 

Środek trwały, o którym mowa w § 1 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, którego 

przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

§ 3 

1. Tytułem zapłaty ceny za środek trwały, o którym mowa w § 1 Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę 

…………………………………………..zł brutto (słownie……………………………………….………….……..zł), 

płatną w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Kupującego faktury, przelewem na konto Sprzedającego  w 

banku BGŻ S.A. IX Oddział w W-wie 89 2030 0045 1110 0000 0030 3180. 

2. Zwłoka Kupującego w zapłacie wynagrodzenia przekraczająca okres 14 dniu upoważnia Sprzedającego do 

odstąpienia od umowy i nałożenia na Kupującego kary umownej w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w 

ust. 1. 

§ 4 

1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego wynagrodzenia 

Sprzedającemu. 

2. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny za środek trwały. 

3. Miejscem wydania pojazdu będzie ……………………….. 

4. Wydanie pojazdu wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego 

przez Kupującego i przedstawiciela Sprzedającego. 

5. Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego dokumenty dotyczące 

środka trwałego. 

§ 5 

1. Kupujący oświadcza, iż znany mu jest stan techniczny środka trwałego określonego w § 1 umowy oraz że z tego 

tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do Sprzedającego. 

2. Kupujący dokonał sprawdzenia środka trwałego nie wnosząc żadnych zastrzeżeń.  

§ 6 

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

§ 7 

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

1. Sprzedający nie wyraża zgody na cesję przez Kupującego roszczeń z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

2. W razie sporu sądowego sądem właściwym będzie sąd siedziby Sprzedającego. 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma Sprzedający, a jeden 

Kupujący. 

 

Kupujący          Sprzedający 

 

 

 


