
 

 

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu  

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY 

(PROJEKT) 

zawarta dnia  ………...2020 w Kościerzynie 

pomiędzy: 

Powiatem Kościerskim 
z siedzibą w Kościerzynie przy ul. 3-go Maja 9C, 83-400 Kościerzyna; 
NIP: 591-15-69-055, Regon: 191675110,  
zwanym dalej „Sprzedającym” 
w zakresie zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie 
z siedzibą przy ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna 
w imieniu którego, działa 
Wiesław Ulatowski - p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie 
przy kontrasygnacie 
Bożeny Wolskiej  - Głównej Księgowej CUW w Kościerzynie  
zwanym dalej „Wystawcą faktury” 

a 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
NIP/PESEL: ……………………………  
zwany dalej „Kupującym”, 

zwanymi dalej łącznie: Stronami, 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód osobowy Skoda Octavia, 

nr rejestracyjny: GKS 25LU, numer VIN: TMBCK11U7YX282011, rok produkcji 
2000, z zastrzeżeniem § 4. 

2. Sprzedający oświadcza, że samochód stanowi jego własność, jest wolny od wad 
prawnych i praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego 
przedmiotem jest w/w samochód oraz, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia 
lub zajęcia. 

§ 2 
Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i nie 
wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, co do jego stanu, jego własności, jego 
wszystkich parametrów, a także wyglądu. 

§ 3 

1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 Kupujący zapłaci Wystawcy faktury za samochód kwotę w 
wysokości: netto …………… złotych (słownie: ………………. zł netto), brutto: 



 

 

…………….. złotych (słownie: ……………… zł brutto), ….% podatek VAT 
…………. złotych (słownie: …………………..). 

2. Wadium wpłacone przez Kupującego zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.  
3. Kwota ceny samochodu zostanie wpłacona na rachunek bankowy Wystawcy 

faktury w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT zostanie 
wystawiona w dniu zawarcia umowy. 

4. Za dzień zapłaty strony uznają datę wpływu należności na rachunek Wystawcy 
faktury. 

5. Wszelkie koszty wynikające z zawarcia niniejszej umowy, w tym podatek od 
czynności cywilnoprawnych ponosi Kupujący. 

§ 4 
1. Do czasu uiszczenia w całości ceny zakupu samochodu tj. ceny brutto określonej w 

§ 3 pkt 1 niniejszej umowy, prawo jego własności pozostaje przy Sprzedającym. 

2. Prawo własności samochodu przechodzi na rzecz Kupującego z chwilą wpływu na 

rachunek bankowy Wystawcy faktury ceny zakupu w całości. 

3. Wydanie samochodu Kupującemu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu w całości 

przez Kupującego ceny zakupu samochodu. 

4. Dowód wydania przedmiotu umowy stanowi protokół zdawczo-odbiorczy, 

stanowiący załącznik  do niniejszej umowy. 

5. Wraz z samochodem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane 

dokumenty dotyczące  samochodu, niezbędne do prawidłowego z niego 

korzystania. 

§ 5 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 6 
Ewentualne spory powstałe na tle przedmiotowej umowy rozstrzygał będzie Sąd 
właściwy dla siedziby Sprzedającego 

§ 7 
Zmiany niniejszej umowy  wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, jeden dla Sprzedającego i jeden dla 
Kupującego. 
 

 

 ....................................................  ............................................... 
 Przedstawiciel Sprzedającego    Kupujący 
 
 

Załączniki do umowy:  
• Protokół zdawczo-odbiorczy – załącznik nr 1 

  



 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY 

spisany w: 

Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościerzynie, przy ul. Drogowców 2, 83-400 

Kościerzyna, dnia ……..2020 r. 

Biorący udział: 

a) ze strony Sprzedającego: 

Wiesław Ulatowski – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie 

 

b) Kupujący: 

…………………………………… 

 

1. Przedmiot sprzedaży i odbioru: 

Samochód osobowy Skoda Octavia 

Nr rejestracyjny: GKS 25LU 

Numer VIN: TMBCK11U7YX282011 

Rok produkcji 2000 

2. Kompletność przedmiotu sprzedaży: 

  Przedmiot sprzedaży kompletny 

  

 

Kupujący       Sprzedający 

 

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

 
 
 


