
SPRZED 2015
niu . .{:.Q.. Nysie

pomiędz1. : Andrzejem Podc zasryIm, prowadzącym dziaŁalnosc
go spodar czą p od F irmą,,Andrzej Podczaszy Import-Export Zal<Ład,
Lisługowo Handlowy", Samborz 29, 55-311 Kostomłoty ir11p 913_000_33_
ó1 REGON 890024110
z\ĄIanym dalej Sprzedającym
{L

Głriną Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, NIP 753 -24t-45-7g
REGL}N 531412869
rępręzęntowaną przez:
Burrnistrza Nysy - Kordian aKolbiarza

:'zwaną dalej Kupuj ącyfr o

o tręści następującej:

§t
Przedmiot umowy

1". §6lrzedający sprzedaje kupującemu tabor kolejowy w postaci
lokomoĘWy parowej + tender seria/numer Ę2 rąO - tsŚsg, rok prodnkc,ji19 |t znajdYl2 się na stacji w Nysie natomiast tender p**",*u,r"fia cat ,t' owy Swiętów gmina Głuchołazy.
2 " wy, dalrie przedmiotu umowy poprzed zofie będzie podpisaniern
prot*kołu zdaw czo-odbiorc zęga .
-,,i. !Wrł, parcwóz wpisany został do rejestru zabytkow wojewód ztw,a

,"lptliskiego decyzją Ks.B.t.ilt- I93/t0 z dnia W.a5.ża10 r.
4" sprze dający oświadc za, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną
własność, jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, ilĘm praw osó-b
trzęei.cłr i jakichkoiwiek innych obciążeń i zabezpięcznfi.

§2
Cena

kupujący zobor,viązuje się zapłacić zatabor będacy ptzedmlotem
niniejszej umowy cenę r.v wysokości l3500 zł netto ( słownie: trzg,naście
trlsj},sięcy pięćset rłoĘA) ł podatek orJ tor,va.rółłl i usłulg, co daje .*nę
V,f}l}CIsząeą 16.60 5f0 }ł nrutto (słownie ; szęsnaście rysięcy sześćŚet pięć
ułoŁr/*ł1}/*h,}.

łtŁ



§3
Termin i warunki odbioru

1. SPrzedający dokona wy,daniaptzedmiotu umowy w terminie 7 dni od
dnia po dp isan ia ptzez kupuj ącego niniej szej umowy.
2. Za dzień wYdania przedmiotu umowy strony przljmuj ą datępodpisania
proiokołu zdawczo-odbiorczęgo,o którym *ori wł 1 Lst.2.
3. Z dniem PodPisania protokołu zdawczo-odbiorc r"go ryzyko zniszczęnia
albo utra§ taboru lub jego elementów obciążają kupująó"go.
4. kupujący oświadcza, że zapoznał się zę stanęm tęchni cznym
Przedmiotu umowy i miejscem jego stacjonowania i nie zglaszawobec
pow5l ższego żadny ch zastrzeżen.
5, SPrze dającY ośrviadc za, że przedmiot umowy zostanie ptzekazany
kupującemu w miejscu jego stacjonowania, określonym w § 1 ust.f.

§4
Warunki płatności

1. Na Podsta'ł'ie protokofu zdawczo-odbiorc zęgo, o którym mowa rv § 1

ust" 2 sprzedający wystawi fakturę vAT zgodnió z obowiąrującymi
przepisami.
2 KuPującY ma obowiązek dokonaó zapłaĘ należnejkwoĘ wskazanej .,v

§ 2 w terminie 30 dni od daĘ doręczenii ramury do siedziby Kupujące!ł:,
na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
3" w przypadku nie dokonania przęzkupującego wpłaĘ- kwoĘ o którcj
mowa w § 2, w uzgodnionym ternrinie 30 dni, sprzedającemu prąrsługuje
Prawo rualiczęnia ocisetęk ustawovyych z $llłu nietermirro..gó w}konania

, . robowiązania przez Kupującego.
4. za datę zapłaĘ zaptzedmiot umowy przyjmuje się dzięńwpĘwu
środków pienięznych na rachunek Sprzedającego.
5. KuPującY oŚwiadcza, że jestl nie jest czynnym podatnikiem podatku oel
tcrrrar,ów i usfug"

§5
Fostanowienia końcowe

i. W sPrawach nieuregulowanych iniejsza umową majązastosowarrie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Z.kużdotĄ7owa zmianatreści umowy wymaga fo.rrry pisemnej pod

Scl"
ce z Ętułu realiz cji niniejszej umowy stron-y poddają



Pod rozstrrygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siędziby Kup.rjąc"go.
4. o zawarciu przedmiotowej umowy sprzedający powiadamia
właściwych mĘ scowo V/oj ewódzkich Korr..*atorów ZabYkow.
5, Umowa została sPorządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
po jednym dla każdej ze stron.
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