Znak sprawy: FK.272.4.2020

UMOWA SPRZEDAŻY NR ……………/ZWIK/2020

zawarta w dniu …………. 2020 r. w Policach pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Policach, 72-010 Police, ul. Grzybowa 50, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000692181 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 851-321-28-46, REGON 368109625, kapitał zakładowy Spółki:
53 256 000,00 zł, reprezentowana przez:
……………………………………………………………..
zwaną w dalszej treści Umowy jako „Sprzedający”,
a
* Panią/Panem…………………………………………………………, zamieszkałą/ym w…… przy ul. ….., …-….. ……..,
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………………… z siedzibą w ……………………….
……………………………………………… ul. …………………………………………………………………… zarejestrowanym
………………………………………………………………, posiadającym numer identyfikacyjny NIP ……………………,
REGON ……………………….,
reprezentowanym przez: ……………………………………
*…………………………………………………………z siedzibą w……………………………… wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………- …..
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……….., kapitał zakładowy
w wysokości ……….zł (słownie: złotych) wpłacony w całości, posiadającą numer identyfikacyjny NIP
……………………………………………;REGON ………………………………,
reprezentowaną przez: ………………………………
zwanym w dalszej treści Umowy jako „Kupujący ”,
(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewłaściwe usunąć)
W dalszej treści Umowy Sprzedający i Kupujący występujący wspólnie określani są także jako Strony,
a osobno także jako Strona.
W wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZWIK/6/2020 o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu ustnego (licytacji) nieograniczonego na sprzedaż ciągnika Ursus C-380 75 kM o nr rej. ZPL
81K, nr VIN UUJ07541212150169, w którym oferta złożona przez uczestnika biorącego udział
w licytacji została uznana przez Sprzedającego za ofertę najkorzystniejszą z uwagi na najwyższą ceną
osiągniętą w przetargu ustnym, zgodnie postanowieniami ogłoszenia dot. I przetargu ustnego
nieograniczony na sprzedaż ciągnika Ursus
C-380 75 KM o nr rej. ZPL 81KR, nr VIN
UUJ07541212150169 oraz postanowieniami Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości
i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadzonego
uchwałą nr 63/2018 Zarządu Spółki ZWIK Police Sp. z o.o. z dn. 26 października 2018 r., została zawarta
niniejsza umowa (dalej: „Umowa”) o następującej treści:
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1.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż w drodze przetargu (licytacji) ciągnika rolniczego
marki Ursus o nw. danych identyfikacyjnych:
1) numer rejestracyjny: ZPL81KR
2) marka pojazdu: URSUS
3) model pojazdu: URSUS SERIA C
4) wersja: URSUS C-380
5) rok produkcji: 2015
6) rodzaj pojazdu: Ciągnik rolniczy
7) nr INFO-EKSPERT: 149-00117
8) data pierwszej rejestracji: 2015/11/06
9) oznaczenie silnika: 1104D IIIA
10) jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
11) pojemność: 4400 ccm 55kW (75KM)
12) moc silnika: 55 kW (75KM)
13) dopuszczalna masa całkowita: 5500 kg
14) rozstaw osi: 2255 mm
15) rodzaj kabiny: krótka/ czterosłupkowa
16) doładowanie: turbosprężarka
17) liczba cylindrów / układ cylindrów: 4 / rzędowy
18) rodzaj skrzyni biegów: manualna
19) badania techniczne do: 29.11.2020 r.
20) ubezpieczenie do: 05.11.2020 r.
21) VIN: UUJ07541212150169
dalej: „Przedmiot Umowy”.

§2
Sprzedający oświadcza, że sprzedawany pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność
i nie toczy się żadne postępowanie sądowe, którego przedmiotem jest ten pojazd, a nadto, że nie
stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Kupujący oświadcza, że zapłacił Sprzedającemu za przedmiot sprzedaży określony w § 1 niniejszej
umowy cenę brutto ……………………………….. zł (słownie brutto złotych: ………………………………)
stanowiącą najwyższą cenę osiągnięta w przetargu ustnym (licytacji). Wadium wpłacone przed
licytacją w wysokości 6 300,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy trzysta 00/100) zaliczono na poczet
ceny nabycia.
§4
1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej
umowy.
2. Kupujący oświadcza, że sprzedawany pojazd został mu wydany, a stan techniczny pojazdu jest
mu znany i z tego tytułu nie wywodzi względem Sprzedającego żadnych roszczeń i nie będzie
wnosił żadnych roszczeń do Sprzedającego w przyszłości.
3. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, jak
również stan techniczny sprzedawanego pojazdu i nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag.
4. Przystępując do udziału w przetargu ustnym (licytacji) na sprzedaż ciągnika Ursus C-380 75 kM
o nr rej. ZPL 81KR, nr VIN UUJ07541212150169 Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze wzorem
niniejszej umowy, ogłoszeniem przetargu oraz regulaminem postępowania przy sprzedaży
nieruchomości i ruchomości należących do spółki ZWIK Police Sp. z o.o. ogłoszonych na stronie
internetowej Spółki: zwikpolice.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki ZWIK Police Sp. z o.o.
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.police.pl i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
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§5
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty, podatki i opłaty wynikające z zawarcia niniejszej Umowy
i realizacji ustaleń w niej zawartych obciążają w całości Kupującego.

1.
2.
3.

§6
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi z chwilą zawarcia niniejszej umowy.
Wydanie sprzedawanego pojazdu stanowiącego Przedmiot Umowy odbyło się w siedzibie
Sprzedającego tj. w Policach, ulica Dębowa 2.
Do pojazdu Sprzedający zobowiązany jest załączyć niżej wskazane dokumenty:
1) Instrukcję obsługi w języku polskim,
2) Dowód rejestracyjny,
3) Książkę serwisową,
4) Homologację,
5) Katalog części na CD,
6) Decyzję powiatu o rejestracji,
7) Protokół montażu GPS i rejestratora zużycia paliwa,
8) Wykaz najbliższego punktu serwisowego,
9) Polisę ubezpieczeniową ważną do dnia: 05 listopada 2020 r.
10) OC ważne do dnia: 05 listopada 2020 r.
11) Badania okresowe: ważne do 29 listopada 2020 r.

§7
1. Realizując obowiązek, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady
(UE), z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej zwane RODO), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp.
z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją
umowy jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;
2) Wszelkich informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor ochrony
danych: Małgorzata Górka, tel. 500 071 091, e-mail: inspektor@danych.osobowych.pl;
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z zawarcia i realizacji umowy oraz
w celu utrzymania kontaktów;
4) Podstawą prawną przetwarzania jest:
- art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia obowiązków prawnych,
np. obowiązków archiwizacji;
- art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych
interesów, przy czym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zachowuje
równowagę między uzasadnionym interesem a prywatnością i nie wpływa nadmiernie na
podstawowe prawa i wolności osób, których dane przetwarza; Takimi uzasadnionymi
interesami są, m.in.: zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub
dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami;
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy,
spełnienia obowiązków archiwizacyjnych oraz okres niezbędny dla celów ustalania lub
dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż
przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.
6) Odbiorcami danych osobowych są:
- upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje
obowiązki;
- podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci
czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów
do danych będzie ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku
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ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców
tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych.
- podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne),
w przypadku uzasadnionego żądania;
7) Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej;
- prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy
przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją umowy nie jest obowiązkowe,
ale może być warunkiem niezbędnym do skutecznej realizacji umowy i utrzymania
kontaktów.
9) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie.
10) Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

1.
2.

3.
4.

§8
W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów, jakie mogą
powstać w związku z realizacją tej Umowy. W przypadku niemożności porozumienia się przez
Strony rozstrzygać będzie właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Odbiorcy Sąd powszechny.
Wszelkie zmiany do Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Sprzedającego i jeden dla Kupującego.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:
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