
UMOWA KUPNA-SPRZEDA ŻY  

 

Zawarta w dniu  …………….  roku w Jarocinie pomiędzy: 

Powiatem Jarocińskim z siedzibą w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin 

reprezentowanym przez: 

1. Bartosza Walczaka – Starostę Jarocińskiego, 

2. Mikołaja Szymczaka - Wicestarostę 

 

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedaj ącym” , 

a 

 

1. legitymującym się dowodem osobistym 

PESEL:, NIP:  

Zamieszkałym/z siedzibą w 

 zwanymi w treści umowy „Kupuj ącym”,  

 

o następującej treści: 

 

§ 1. Sprzedający oświadcza, że: 

1) jest właścicielem sprzedawanych składników majątkowych wymienionych poniżej: 

• Rodzaj pojazdu: ci ągnik rolniczy, kołowy 
Marka i typ pojazdu: Lamborghini R3 EVO 110 LS 
Numer rej.: PJA 99 TC 
Nr identyfikacyjny: ZKDL7302W0TL05004 
Kolor: Szary 
Pojemność: 4 038 cm3 

Rodzaj silnika/paliwa: ZS/olej napędowy 
Rok produkcji: 2009 
Moc silnika: 76,90 kW 
Data pierwszej rejestracji: 11.08.2009 r. 
Wskazania licznika: 3 757 mth 
Badanie techniczne ważne do: 16.10.2016 r. 
Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym. 
 

• Rodzaj: głowica do ścinania poboczy 
Marka/typ: Rolmex/SP 90/02 
Nr identyfikacyjny: 00257 
Kolor: żółty 
Rok produkcji: 2009 
Masa własna: 260 kg 
Szerokość robocza: 0,9 m 
Liczba noży bocznych: 51 
Maksymalna prędkość bębna nożowego: 600 obr./min 
Maksymalne ciśnienie robocze: 240 Bar 
Przekrój bębna nożowego: 0,39 m 



Stan techniczny: odpowiedni do czasu i charakteru eksploatacji. 
 

• Rodzaj: pogł ębiarka (odmularka) do rowów 
Marka/typ: Rolmex/PR 80/02 
Nr identyfikacyjny: 00437 
Kolor: żółty 
Rok produkcji: 2009 
Masa własna: 215 kg 
Średnica robocza: 0,80 m 
Liczba noży bocznych: 6 
Maksymalna prędkość bębna nożowego: 700 obr./min 
Maksymalne ciśnienie robocze: 240 Bar 
Zapotrzebowanie mocy: Min. 40 kW 
Stan techniczny: odpowiedni do czasu i charakteru eksploatacji. 
 

• Rodzaj: frezarka do niwelowania pni 
Marka/typ: Rolmex/FP-40/01 
Nr identyfikacyjny: 00311 
Kolor: żółty 
Rok produkcji: 2009 
Masa własna: 140 kg 
Średnica tarczy: 400 mm 
Liczba noży tnących (prawe+lewe): 9+9 
Zalecana prędkość obrotowa tarczy tnącej: 2550 obr./min 
Maksymalne ciśnienie robocze: 300 Bar 
Zapotrzebowanie mocy: 52 kW 
Stan techniczny: odpowiedni do czasu i charakteru eksploatacji. 
 

• Rodzaj: kosiarka wysi ęgnikowa 
Marka/typ: FERRI/SE58RHBS/N12XZ 
Nr identyfikacyjny: 97171/97243 
Kolor: żółty 
Rok produkcji: 2009 
Masa własna: ok. 1550 kg 
Szerokość koszenia: 1,2 m 
Maksymalny zasięg: 5,8 m 
Moc ciągnika: Min. 57 kW 
Maksymalne ciśnienie robocze: 280 Bar 
Stan techniczny: odpowiedni do czasu i charakteru eksploatacji. 
 

• Rodzaj: ładowacz czołowy 
Marka/typ: HYDRATEM TUR-16 
Rok produkcji: 2009 
Masa własna: 650 kg 
Maksymalny udźwig: 1 650 kg 
Wysokość podnoszenia: 3,6 m 
Szerokość łyżki: 1,6 m 
Stan techniczny: odpowiedni do czasu i charakteru eksploatacji. 
 

2) sprzedawane składniki majątkowe są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami 

na rzecz osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego są one 

przedmiotem ani, że nie stanowią one przedmiotu zabezpieczenia. 

 



§ 2. Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisane w § 1 składniki majątkowe. 

 

§ 3. 1. Kupujący tytułem ceny za przedmiotowe składniki majątkowe zapłacił Sprzedającemu 

kwotę: zł brutto  

(słownie:  

na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury. 

 

§ 4. 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące składników 

majątkowych. 

3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór składników majątkowych 

będących przedmiotem sprzedaży. 

 

§ 5. 1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny składników majątkowych 

opisanych w § 1 niniejszej umowy i nie zgłasza do niego żadnych uwag. 

2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe składników majątkowych i dowodu 

rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Kupujący dokona ubezpieczenia zakupionego pojazdu w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej. 

 

§ 6. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

 

§ 7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące  

w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 

       Sprzedający            Kupujący 

....................................     ....... ................................... 


