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UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO (PROJEKT) 

Zawarta w dniu ……………….  2022 r. w Krośnie pomiędzy :   

Gminą Miasto Krosno, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, NIP 684-00-13-798 

reprezentowaną przez Pana Bogdana Skotnickiego – Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie, na podstawie 

pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krosna nr OK.0052.334.2021.F z dnia 14.07.2021 r., 

zwanym dalej ,,Sprzedającym"  

a 

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

dane Kupującego – imię i nazwisko lub nazwa firmy 

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

adres zamieszkania lub adres siedziby Kupującego 

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

numer dowodu osobistego, PESEL lub NIP, REGON, numer KRS Kupującego lub nr 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku firm) 

………………………………….……………………. 

reprezentowanym przez (w przypadku firm), zwanym dalej „Kupującym”. 

 

W wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty wyłonionej w pisemnym przetargu 

publicznym zawarto umowę następującej treści: 

§1 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje pojazd Marka/model……………………………… 

……...…….. rok produkcji ………….Nr identyfikacyjny VIN ……………….…………..….. 

Nr rejestracyjny ………………..……… przebieg …………………………………………..… 

  

§2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego 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 

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy w drodze przetargu na kwotę brutto:……….zł 

(słownie:……………………..…….…………..………) w tym VAT: ………………. zł 

(słownie:………………………………………………..………………………………….). 

2. Na poczet ceny określonej w § 3 pkt. 1 zaliczona zostaje kwota wadium wniesionego przez 

Kupującego w wysokości ……………….. zł (słownie: ………...…………..……………..). 

3. Płatność następuje po wystawieniu przez Sprzedającego faktury VAT. 

4. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia na 

podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. 

5. Przekazanie pojazdu oraz wszystkich dokumentów z nim związanych zostanie stwierdzone 

w protokole przekazania podpisanym przez Kupującego i przedstawiciela Sprzedającego.  

 

 

 



§4 

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w niniejszej umowy 

za kwotę określoną w § 3 pkt.1 niniejszej umowy. 

 

§5 

1. Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan techniczny (w tym stan licznika przebiegu na 

dzień zakupu) nabywanego pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy oraz nie wnosi do 

powyższego żadnych zastrzeżeń i zrzeka się w tym zakresie jakichkolwiek roszczeń do 

Sprzedającego. 

2. Sprzedający nie udziela gwarancji na pojazd i nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte 

pojazdu.  

3. Na mocy art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, z uwagi na fakt, iż pojazd jest używany, 

Sprzedający wyłącza uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

samochodu. 

§6 

Nabywając przedmiotowy samochód Kupujący wypowiada obowiązującą umowę 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kupujący przedłożył Sprzedającemu 

oświadczenie ws. wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC (w trybie art. 31 ustawy z dnia 22 

maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

854), które to oświadczenie Sprzedający przekaże brokerowi. 

§7 

Kupujący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych z realizacją 

niniejszej umowy i podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 §8 

Integralną część niniejszej umowy stanowi ogłoszenie o przetargu, oraz oferta złożona przez 

Kupującego wraz z załącznikami. 

 §9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§10 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla Sprzedającego. 

§11 

Strony zawierając umowę ustalają, iż przetwarzając dane osobowe będą stosować 

postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz.1781). 

§12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

            SPRZEDAJĄCY                                                                      KUPUJĄCY                                                                                                           


