
Załącznik nr 2 do Regulaminu  
  ustnego przetargu nieograniczonego  
 na sprzedaż samochodu ciężarowego 

 
 

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU 
 

 

Zawarta w dniu …………………… 2021 roku w Wiśniewie pomiędzy Gminą Wiśniew 

(08-112) Wiśniew ul. Siedlecka 13, NIP 8212406047, reprezentowaną przez:  
1. Wójta Gminy Wiśniew - Krzysztofa Kryszczuka przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Sylwii Paryła  
zwanym w treści umowy SPRZEDAJĄCYM,  
a 

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

zam……………………. ul. ………………………………… PESEL ……………………… 

NIP……………………. legitymujący się dowodem osobistym seria …. Nr ………………. 

wydany przez ………………………………. dnia ……………………….r., zwanym w treści 

umowy KUPUJĄCYM, o następującej treści: 

 

§ 1.  
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w drodze przetargu (licytacji) samochodu 
ciężarowego marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4, rok produkcji 1998, nr 
nadwozia pojazdu WV1ZZZ70XH079509, nr rejestracyjny WSI 15WF. 

 

§ 2.  
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest 
wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy się żadne postępowanie, 
którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§ 3.  
Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot sprzedaży określony w § 1 niniejszej umowy 

cenę ……………………zł (słownie: ………………………………………………………..)  
Wadium wpłacone przed licytacją w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 
złotych zero groszy) zaliczono na poczet ceny nabycia. 

 

§ 4.  
1. Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w § 1 

niniejszej umowy za kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy.   
2. Kupujący oświadcza, że pojazd został mu wydany a stan techniczny pojazdu jest 

mu znany i z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.  
3. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu 

rejestracyjnego i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

 

§ 5.  
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 
niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego. 

 

§ 6. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 



 

§ 7.  
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8. 

 

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

 

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY: 


