
Załącznik nr 3 

 

 UMOWA  Nr ……. /2013     
 KUPNA – SPRZEDAŻY SAMOCHODU, POJAZDU,                                      

MASZYNY BUDOWLANEJ 

 
zawarta w dniu ………….. 2013 r. w Wołominie pomiędzy : 

Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin  

reprezentowanym przez :                                                                                                                   

Piotra Uścińskiego – Starostę Wołomińskiego 

Konrada Rytela – Wicestarostę Wołomińskiego 
zwanym dalej „Sprzedającym” 

 

a  

…………………………………… 

legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez …………………………………………    

seria ….. nr…………….. 

zamieszkałego …………………………………………………………… 

zwanym dalej „ Kupującym ‘’ 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest: 

Sprzedaż samochodu, pojazdu, maszyny budowlanej. ……………………………….* 
§ 2 

1.  Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem samochodu, pojazdu, maszyny budowlanej marki/typ 

……………. o numerze rejestracyjnym ……………, nr nadwozia …………, rok produkcji ……  

będącego przedmiotem umowy. 

2.  Sprzedający oświadcza, że samochód, pojazd, maszyna budowlana jest wolna od wad prawnych 

oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd i nie 

stanowi on  przedmiotu zabezpieczenia. 

§ 3 

1. Kupujący oświadcza, że kupuje od sprzedającego opisany w § 2 umowy samochód, pojazd, 

maszynę budowlaną. 

2. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny samochodu, pojazdu, maszyny budowlanej 

opisanym w § 2 umowy i oświadcza ponadto, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do 

Sprzedającego 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 2 strony ustalają zgodnie z ofertą Kupującego 

na kwotę brutto ………………….. zł  (słownie złotych:……………………………………………….) 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 zostanie uregulowane przelewem na konto Sprzedającego: 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. Kupujący zapłaci cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy 

sprzedaży. 

3. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu umowy do czasu zapłaty przez Kupującego 

całkowitej ceny wynikającej z niniejszej umowy. 

 

 
*wpisać markę, model i rodzaj pojazdu z danej pozycji z załącznika nr1 



 

§ 6 

Wydanie przedmiotu umowy Kupującemu nastąpi po wpływie środków pieniężnych na konto 

Sprzedającego. 

 

 

§ 7 

Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

1. Kupujący nie zapłacił i nie odebrał przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez 

Sprzedającego. 

2.  Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 8 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nie wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą, za którą 

uważa się zdarzenie, które w chwili podpisania umowy nie mogło być przez strony przewidziane          

i zostało spowodowane przez okoliczności od nich niezależne (np. pożar, powódź, inne klęski 

żywiołowe i zdarzenia). 

 

§ 9 

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

 

§10 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

        SPRZEDAJĄCY :                                                  KUPUJĄCY : 

 

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


