
UMOWA NR …………………. (wzór) 
 

zawarta w dniu ……………………………... w Świdwinie pomiędzy: 
 
Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. , ul. Armii Krajowej 21, 78- 300 Świdwin 
NIP 672-17-59-965, REGON 331031889 
reprezentowanym przez: 
inż. Tomasz Hajdasz   - Prezes Zarządu 
Anna Bobko    - Główny Księgowy 
zwanym dalej w umowie „Sprzedającym” 
a 
1) wypełniane dla  przedsiębiorcy ……………………………………………………………………..……………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa/ adres) 
 

Posiadającym NIP ……………………………………………, REGON …………………………………………………….., 
 
zwanym dalej w umowie „Kupującym” 
 
2) wypełniane dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej 
 
Panią (em) …………………………………………………………………………………………………………….…………… 

legitymujący się dowodem osobistym seria ……………… numer ……..……………… wydanym 

przez ………………………………….………. zamieszkałym w …………………………………………………………….. 

ul. ………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

zwanym dalej w umowie „Kupującym” 
 
W wyniku przeprowadzonego przez Sprzedającego pisemnego zapytania ofertowego  

zawarto umowę o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu specjalnego marki VOLVO FL618, rok 

produkcji 1996. 

§ 2 
Sprzedający oświadcza, że pojazd będącym przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest wskazany pojazd, oraz że nie stanowi on 

przedmiotu żadnego zabezpieczenia. 
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§ 3 
1. Kupujący tytułem ceny ustalonej na podstawie złożonej oferty za przedmiotowy 

pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę brutto w wysokości: 

…………………………………… zł brutto 

(słownie: ……………………………………………………………………..……………………………………….. ) 

2. Należność określona w §3 pkt.1 zostanie uiszczona przelewem na konto 

Sprzedającego podane na fakturze. 

3. Należność określona w §3 pkt.1 zostanie uiszczona przelewem na konto 

Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Kupującego. 

§ 4 
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego po potwierdzeniu 

wpłynięcia należności na konto Sprzedającego. 

2. Datą wniesienia należnej kwoty jest data uznania wskazanego rachunku bankowego. 

3. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, 

niezbędne do prawidłowego korzystania z niego. 

§ 5 

1. Kupujący stwierdza, że znany jest jemu stan techniczny pojazdu i oświadcza, że z tego 

tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego. 

2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i nie 

wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Strony ustaliły, że kwoty transakcji wynikające z ustaleń niniejszej umowy oraz koszty 

podatku od czynności cywilnoprawnych obciążają Kupującego. 

§ 6 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 
……………………………………………….    ……………………………………………….. 
            SPRZEDAJĄCY              KUPUJĄCY 
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