
  

UMOWA SPRZEDAŻY 

 

zawarta w dniu ………………………… w Śmiglu pomiędzy:  

Zakładem Komunalnym w Śmiglu, ul. hm. Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel, NIP 

6981843266 REGON 366063617, reprezentowanym przez:  

Tomasza Pawlaka – Prezesa Zarządu:  

zwaną dalej „Sprzedającym”  

a  

Panem/Panią/Firmą 

………………………………………......................................................................................., 

legitymującym/ą się dowodem osobistym nr ………………………………. wydanym przez 

…………………………………………  

PESEL ………..…….………./ NIP ……………..……….. / REGON ……..……….………..,  

zamieszkałym/ą/ z siedzibą w ………………………… przy ul. ………….………………….,  

reprezentowanym/ą/ przez:  

…………………………………………………………………………………………………  

zwanym/ą/ dalej „Kupującym”,  

o następującej treści:  

 

§ 1 

 

Sprzedający oświadcza, że:  

1) jest właścicielem samochodu specjalnego MAN, rok produkcji 2001, numer rejestracyjny: 

PKS 37P4, numer VIN: WMAM39ZZZ1Y079099, pojemność silnika 6871 cm3 

2) samochód jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne 

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

zastawu bądź zabezpieczenia.  

 

§ 2 

 

Sprzedający sprzedaje Kupującemu samochód określony w §1, zgodnie z przeprowadzonym 

postępowaniem przetargowym, za cenę …………………………….………….. zł (słownie: 

……………………………………………........…) płatną na rachunek bankowy Spółki: PKO 

Bank Polski nr 02 1020 1068 0000 1602 0325 2541 w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 3 

 

1) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni po podpisaniu umowy i po 

zapłaceniu ustalonej ceny.  

2) Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, tj. 

dowód rejestracyjny seria DR/BAQ, numer 1149147, potwierdzenie zawarcia umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego.  

3) Kupujący dokonał sprawdzenia oznaczeń numerowych pojazdu i dowodu rejestracyjnego 

nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.  

 

 



 

4) Kupujący w terminie 7 dni od dnia wydania samochodu złoży wypowiedzenie warunków 

ubezpieczenia OC ze skutkiem wypowiedzenia wynikającym z art. 31 ustawy z dnia 22.03.2003 

r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.  

 

§ 4 

 

1) Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny zakupionego pojazdu i z tytułu 

ewentualnych wad nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Sprzedającego.  

2) Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne na zasadach 

art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.  

3) W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), a więc „osobą fizyczną 

dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 

gospodarczą lub zawodową”, wówczas § 4 ust. 2 powyżej nie ma zastosowania.  

 

§ 5 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:  

1) Oferta Kupującego z dnia …………….. – Załącznik nr 1.  

2) Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego 

MAN– Załącznik nr 2.  

 

§ 6 

 

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.  

 

§ 7 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 9 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze 

otrzymuje Sprzedający, a jeden egzemplarz Kupujący.  

 

 

 

 

 

 

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

 

Sprzedający         Kupujący  


