Załącznik nr 5 do
Ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym
na sprzedaż łączną aktywów trwałych w postaci samochodów osobowych
dalej określanych jako „Flota samochodowa”.
WZÓR
Umowa sprzedaży
zawarta w dniu…………………………., pomiędzy:
EXATEL S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000044577, kapitał zakładowy 576 854 559 PLN (kapitał wpłacony w całości), NIP: 527-01045-68
reprezentowaną przez:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
zwaną w treści umowy „Sprzedającym”
a
.................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy „Kupującym”
§ 1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż Floty samochodowej składającej się z 51 samochodów
osobowych marki Hyundai (dalej „samochody” lub „pojazdy”) wyszczególnionych w Załączniku
nr 1 do Umowy.
§ 2.
Sprzedający oświadcza, że pojazdy będące przedmiotem umowy stanowią jego wyłączną
własność, są wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich. Nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest jakikolwiek z pojazdów znajdujących się na liście
w Załączniku nr 1 oraz że żaden z pojazdów nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.
§ 3.
1. Kupujący, za pojazdy wskazane w § 1, zapłaci Sprzedającemu kwotę brutto
............................................. (słownie:…………..….………….............................. brutto),
zgodnie z ofertą Kupującego stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, płatną
przelewem w terminie 3 dni od dnia wystawienia faktury, na rachunek bankowy
Sprzedającego wskazany na fakturze.
2. Dniem zapłaty jest dzień uznania kwoty, o której mowa w ust. 1, na rachunku bankowym
Sprzedającego.

§ 4.
1. Wydanie pojazdów Kupującemu nastąpi niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż w dniu
zapłaty kwoty, o której mowa w § 3.
2. Sprzedający przekaże Kupującemu wszelkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdów,
o których mowa w § 1, niezbędne do prawidłowego korzystania z samochodów.
3. Kupujący pokwituje odbiór pojazdów wskazanych w § 1 i dokumentów, o których mowa
w ust.2. Wzór Protokołu odbioru samochodów stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
4. Wydana Flota samochodowa może pozostawać na parkingu EXATEL S.A. nie dłużej niż
3 dni robocze od dnia podpisania przez Nabywcę tej Floty protokołu odbioru Floty
samochodowej. Z momentem podpisania przez Nabywcę protokołu odbioru Floty
samochodowej, na Nabywcę tej Floty przechodzi wszelkie ryzyko uszkodzenia i utraty
samochodów. Nieodebrane w terminie samochody mogą być według uznania
EXATEL S.A. przechowywane na koszt Nabywcy lub usunięte z parkingu EXATEL S.A.
na koszt i ryzyko Nabywcy.
§ 5.
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdów, o którym mowa w § 1
niniejszej Umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji
do Sprzedawcy.
2. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenia numerowe pojazdów oraz dowodów
rejestracyjnych i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
§ 6.
Sprzedający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Kupujący nie dokona zapłaty za
pojazdy w terminie określonym w § 3. W takim przypadku Sprzedający ma prawo do
zatrzymania wadium.
§ 7.
Strony ustalają, że wszelkiego rodzaju koszty niniejszej transakcji wynikające z realizacji
ustaleń umowy ponosi Kupujący.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 9.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§ 11.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Załączniki:
1. Wykaz 51 samochodów marki Hyundai
2. Oferta Kupującego
3. Wzór Protokołu odbioru samochodów
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Ja niżej podpisany
…………………………………………………..……………………………………….
imię i nazwisko oferenta/firma
oświadczam, że wydano mi samochody zgodnie załączonym wykazem wraz z niezbędnymi
dokumentami oraz kompletami kluczyków.
Przekazaną Flotę samochodową przyjmuję bez zastrzeżeń.
……………………………………..
Miejscowość, data
……………………………………………………………
Czytelny podpis oferenta składającego oświadczenie
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