
 

 
UMOWA SPRZEDAŻY 

 
zawarta w dniu ………………………….. r. w Szczecinie pomiędzy: 
 
Urzędem Statystycznym w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530 reprezentowanym przez: 
Magdalenę Wegner  –  Dyrektora Urzędu 
NIP:-851-020-81-46, REGON: 000331694, 
zwanym dalej w treści umowy „Sprzedającym”,  
 a 
 
 
 
 
zwaną dalej w treści umowy „Kupującym”. 
 

§1 
Przedmiotem umowy jest przeniesienie własności używanego samochodu osobowego:  

a) marka Skoda Octavia II 2.0 TDI DPF Ambiente rok produkcji 2010 
b) nr nadwozia TMBCE61Z1B2033840 
c) nr rejestracyjny ZS 8268T przebieg ) 162 835 km 
d) nr dowodu rejestracyjnego: DR/BAP 4096813 wydany przez Prezydenta Miasta Szczecin,  
e) data pierwszej  rejestracji w kraju: 2010 rok,  

zwanego dalej pojazdem 
 

§2 
1. Sprzedający sprzedaje i przenosi na Kupującego własność pojazdu, o którym mowa w § 1 za cenę brutto ……. 

zł (słownie: ……………………………………… 00/100) ustaloną w trybie przetargu publicznego, a Kupujący kupuje 
pojazd za wyżej wymienioną cenę. 

2. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1 winna nastąpić na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Sprzedającego w ciągu 7 dni od dnia wystawienia faktury na konto w niej wskazane. Na poczet ceny zostało 
zarachowane wadium wpłacone w dniu ……………….. r., w wysokości 1 910,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
dziewięćset dziesięć złotych 00/100) przez Kupującego na konto Sprzedającego. 

 
§3 

Sprzedający wyda pojazd Kupującemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego niezwłocznie po otrzymaniu 
należności w kwocie równej cenie brutto, o której mowa w § 2 ust. 1. Jednocześnie z wydaniem pojazdu 
Sprzedający przekaże Kupującemu komplet dwóch oryginalnych kluczyków, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu 
oraz dowód potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC (polisa OC wygasa w dniu 09.09.2022r.) komplet opon 
zimowych i letnich.  
 

§4 
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad 
prawnych, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd, oraz że nie stanowi on 
przedmiotu zabezpieczenia lub zajęcia. 

 
§5 

Sprzedający oświadcza, że pojazd, który jest przedmiotem niniejszej umowy nie był składany, nie był używany do 
celów zarobkowych. Stan techniczny samochodu jest opisany w Wycenie nr 3815 sporządzonej  
w dniu 11.12.2021 r. przez certyfikowanego rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego w Szczecinie. 
 

§6 
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił 
Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. 

 
§7 

W przypadku braku zapłaty przez Kupującego pełnej ceny nabycia pojazdu w terminie określonym w § 2 ust. 2, 
Sprzedającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy, a wadium w kwocie 1 910,00 złotych 
wpłacone przez Kupującego nie podlega zwrotowi. 
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§8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne 
powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 
 

§9 
Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby 
Sprzedającego. 
 

§10 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 

............................................................... 
Sprzedający 

............................................................... 
Kupujący 

 


