
Załącznik nr 2

Umowa nr ......

Zawarta dnia ..................... r. w Chełmie Śląskim pomiędzy:

Gminną Spółką Komunalną sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 18 NIP:
646-270-52-87, REGON: 240234901, KRS Katowice Wydział VIII Gospodarczy nr: 0000248986,
kapitał zakładowy 12.933.000 zł – opłacony w całości, reprezentowaną przez Piotra Szpitalny –
Prezesa Zarządu, zwaną dalej „Sprzedającym",

a

..........................................................................................................., zwanym dalej „Kupującym”.

Podstawę  zawarcia  umowy  stanowi  rozstrzygnięcie  pisemnego  przetargu  na
sprzedaż .....................................................................

§1

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa ......................................................................., 

§2

Sprzęt, o któym mowa w §1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych, nie
jestg obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się  żadne
postępowania,  którego  przedmiotem  jest  ten  sprzęt  ani  nie  stanowi  on  również  przedmiotu
zabezpieczenia.

§3

1. Tytułem zapłaty ceny za …...................., o którym mowa w §1 Kupujący zapłaci Sprzedającemu
kwotę …................. zł brutto (słownie …....................................................................... zł), płatną w
terminie  …......  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Kupującego  rachunku,  przelewem  na  konto
Sprzedającego o nr …............................................

2. Zwłoka Kupującego w zapłacie tej kwoty przekraczająca okres 14 dni upoważnia Sprzedającego
od  odstąpienia  od  umowy  i  nałożenia  na  Kupującego  kary  umownej
w wysokości …............, o której mowa w ust. 1.

§4

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

2. Sprzedający zastrzega sobie własność sprzętu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny za
sprzęt.

3. Miejsce  wydania  .........................  będzie  Oczyszczalnia  ścieków  przy  ul.  Kmicica
w Chełmie Śląskim.

4. Wydanie  ...........................  wraz  z  dokumentami  nastąpi  na  podstawie  protokołu  zdawczo-
odbiorczego podpisanego przez Kupującego i przedstawiciela Sprzedającego.

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



§5

1. Kupujący  oświadcza,  iż  znany  mu  jest  stan  techniczny  ..........................  określonego  w  §1
umowy oraz, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do Sprzedającego.

2. Kupujący  dokonał  sprawdzenia  ..................................................,  nie  wnosząc  żadnych
zastrzeżeń.

§6

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012
roku  o  odpadach  /tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2020  poz.  797  z  późn.  zmianami/  oraz  Kodeksu
Cywilnego.

§7

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.

§8

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

Zamawiający Wykonawca
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