UMOWA SPRZEDAŻY NR…………………
zawarta w dniu …………. 2021 r. w Trzebnicy, pomiędzy:
Gminą Trzebnica, pl. M. J. Piłsudskiego 1,55-100 Trzebnica
reprezentowaną przez :
Daniela Buczaka - Sekretarza Gminy Trzebnica
przy kontrasygnacie:
Barbary Krokowskiej - Skarbnika Gminy Trzebnica
zwaną dalej w niniejszej umowie „Sprzedającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
zwanym dalej w niniejszej umowie „Kupującym”
zwanymi łącznie w niniejszej umowie „Stronami”, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż używanych pojemników do segregacji zewnętrznej
odpadów typu DZWON IGLOO o pojemności 1500 L i 2500 L w szacunkowej ilości 157
sztuk tj. pojemniki zielone 1500 l – 54 sztuki, pojemniki żółte 1500 l – 44 sztuki,
pojemniki żółte 2500 l – 23 sztuki i pojemniki niebieskie 1500 l – 36 sztuk. Faktyczna
ilość pojemników może się różnić o +/- 10 sztuk i zostanie ustalona podczas wydania
pojemników Kupującemu. Kupujący kupuje wszystkie pojemniki mieszczące się we
skazanym wyżej przedziale ilościowym.
2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem sprzedaży i nie wnosi żadnych
zastrzeżeń do jego stanu technicznego. Strony wyłączają niniejszym odpowiedzialność
Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży,
§2
1. Podstawą rozliczenia za przedmiot sprzedaży będą ceny jednostkowe podane w złożonej
ofercie, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy oraz faktyczna ilość wydanych
Kupującemu pojemników.
2. O przygotowaniu przedmiotu sprzedaży do wydania Sprzedający zawiadomi niezwłocznie
Kupującego w formie pisemnej lub e-mailem za potwierdzeniem nadania, najpóźniej na
jeden dzień przed terminem wydania.
3. Kupujący odbierze przedmiot sprzedaży własnym transportem i na własny koszt, w
uprzednio uzgodnionym ze Sprzedającym terminie z miejsca ich aktualnego usytuowania,
to jest: GPSZOK ul. Milicka 47, 55-100 Trzebnica (obok oczyszczalni ścieków).
§3
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie pisemnego protokołu zdawczo –
odbiorczego.
§4
Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot sprzedaży łączną cenę sprzedaży, stanowiącą
iloczyn liczby sprzedawanych pojemników oraz ceny jednostkowej wskazanej w ofercie, to
jest:
a) za pojemnik 1500 l:
………………… słownie:…………………………………………………………….zł)
b) za pojemnik 2500 l:

………………… słownie:…………………………………………………………….zł)
§5
Zapłata łącznej ceny sprzedaży, określonej na podstawie § 4, nastąpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Sprzedającego po wydaniu pojemników Kupującemu, przelewem na
rachunek bankowy wskazany w treści faktury, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
§6
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu.
§7
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

………………………………………………
Sprzedający

…………………………………..
Kupujący

