
UMOWA nr     /       /2019 
SPRZEDAŻY POJAZDU 

 

zawarta w dniu …….2019 r. w   Irządzach pomiędzy: 
Gminą Irządze, 42-446 Irządze Nr 124,  NIP 6492299159, reprezentowaną przez Wójta Gminy 
Irządze pana mgr Jan Molenda 
 przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Irządze mgr Anna Stolarczyk 
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym” 
                      a   
Panem …………………………...  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „ ………..  „, 
z siedzibą…………………………………………………… 
NIP ……………………………….. 
REGON ………………………….  
zwanym w treści umowy „Kupującym”, o następującej treści: 

§1 
„Sprzedający” sprzedaje, a „Kupujący” nabywa wymieniony w § 2 niniejszej umowy pojazd  marki  
„Dennis” RS 133. 

§2 
„Sprzedający” oświadcza, że: 
      1. Jest właścicielem pojazdu marki Dennis RS 133 o numerze rejestracyjnym SZA 83VA,     
          numerze identyfikacyjnym  RS 133RE/581, rok produkcji 1980. 
      2. Pojazd jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich    
          oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie   
          stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

§3 
„Kupujący” tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci „Sprzedającemu” kwotę …………….… 
……..zł brutto (słownie:………………………………………..złotych), płatną przelewem 
na konto „Sprzedającego” na podstawie wystawionej przez „Sprzedającego” faktury płatnej w 
terminie 7 dni od daty jej wystawienia. 

 
 

§4 
 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty ,o której mowa 
w § 3 w siedzibie jednostki OSP Witów Nr 165. 

2. „Sprzedający” wyda „Kupującemu” wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu. 
 

§5 
1. „Kupujący” oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w § 1 niniejszej 

umowy, mógł się z nim swobodnie zapoznać i go akceptuje, oświadcza ponadto, iż z tego tytułu 
nie będzie rościł żadnych pretensji do „Sprzedającego”. 

2. „Kupujący” zapoznał się z dokumentacją oceny technicznej pojazdu wykonaną przez 
rzeczoznawcę i udostępnioną przez „Sprzedającego”. 

3. „Kupujący” sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i porównał 
 je z numerami widniejącymi w dowodzie rejestracyjnym, nie wnosząc do nich żadnych 
zastrzeżeń. 



4. „Kupujący” oświadcza, że wypowie dotychczasową polisę OC pojazdu; tym samym dokonanie 
nowego ubezpieczenia pojazdu leży po stronie „Kupującego”. 

§6 
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty uiszczenia 
opłaty skarbowej, obciążają „Kupującego”. 

§7 
Wszelkie zmiany umowy, przy obustronnej akceptacji, wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

§8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

§9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 
 
 
 
 

        
 
 
 

     ………………………      …………………………. 
              Sprzedający        Kupujący 


