
 
 

Załącznik nr 2 
do Ogłoszenia o przetargu sprzedaży samochodu osobowego  

marki Volkswagen Transporter T5 
(Projekt umowy) 

 

UMOWA Nr ….. 
KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

 
Zawarta w dniu _______________________________ w  Pucku  pomiędzy:  

Powiatem Puckim - Domem Pomocy Społecznej w Pucku, ul. A. Majkowskiego 3, 84-100 Puck, 

NIP 5871023047, 

reprezentowanym przez Panią Lucynę Derc – Dyrektor,  

zwanym dalej Sprzedającym  

a 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

zwanym dalej Kupującym 

 
§1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu marki Volkswagen Transporter T5,  

rok produkcji 2004, nr silnika AXB059527, nr identyfikacyjny WV2ZZZ7HZ5X008468,  

nr rejestracyjny GPU 88AT, przebieg ________________________ km. 

2. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia.  

3. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu  

i oświadcza, iż nabywa w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje  

i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego. 

4. Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność samochodu określonego w ust. 1 niniejszej 

umowy za kwotę określoną w §2 niniejszej umowy. 

5. Kupujący oświadcza, iż sprawdził i zweryfikował oznaczenia numerowe samochodu, dowodu 

rejestracyjnego i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

6. Kupujący zobowiązuje się przerejestrować samochód na swoje dane, na własny koszt. 

7. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu niezbędne 

do prawidłowego korzystania z niego, a w szczególności dowód rejestracyjny i kartę pojazdu. 



 
 

8. Z przekazania samochodu Strony sporządzą Protokół przekazania i odbioru podpisany przez 

Kupującego i Sprzedającego. 

  

§2 Wartość umowy 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje opisany w §1 przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą  

za kwotę brutto: ___________________________zł 

słownie: _________________________________________________________________________ 

 

§3 Warunki płatności 

1. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej 

umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.  

2. Zapłata ceny nabycia za przedmiot objęty niniejszą umową pomniejszoną o wartość wadium 

złożonego w przetargu, a zaliczonego na poczet ceny w wysokości 2.100,00 zł brutto (słownie: 

dwa tysiące sto złotych 00/100) nastąpi w formie przelewu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy, na rachunek bankowy Sprzedającego:  

_____________________________________________________________________________ 

3. Strony ustalają, że datą zapłaty będzie data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 

Sprzedającego, co będzie podstawą wydania Kupującemu przedmiotu umowy.  

 

§4 Odstąpienie od umowy 

1. W przypadku braku zapłaty ceny nabycia w terminie określonym w §3 ust. 2 Sprzedający 

odstępuje od umowy w trybie natychmiastowym z winy Kupującego i Sprzedający zatrzymuje 

wadium. 

2. W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn nie leżących po stronie 

Sprzedającego, Sprzedający naliczy Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy  

w wysokości wadium zaliczonego na poczet ceny sprzedaży. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Sprzedający potrąca kwotę w wysokości 2.100,00 zł 

(słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100) stanowiące wadium. 

 

§5 Inne postanowienia 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 



 
 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Sprzedającego. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  

 

 

 

 

_______________________________             _______________________________ 

           Sprzedający                   Kupujący  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


