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Załącznik Nr 2 
  -   WZÓR  - 
 

UMOWA Nr……………….. 
sprzedaży używanego samochodu ciężarowego 

 
zawarta w dniu: ……………………….2016 roku,  

pomiędzy Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej z siedzibą w Słupsku, ul. Partyzantów 31A, 76-200 Słupsk,  

NIP- 839-17-76-423,  REGON:  000678239,  

reprezentowaną przez : 

Dyrektora                                                            -  

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego     - 

zwanym w dalszej części  Sprzedającym  

 
-  a – 

 
……………………………………………………………………..z siedzibą w …………………………..przy  

ul……………………………….. NIP ………………………………………zwanym w dalszej części Kupującym, 

reprezentowanym przez ……………………………………………………….................................................... 

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

o następującej treści :  

§ 1 

Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa używany samochód ciężarowy  marki :  FORD  TRANSIT FURGON 300L,  

Nr rej. GS 33066, rok produkcji : 2003, nr. VIN ………………………………………………, .szczegółowo opisany w 

ogłoszeniu o przetargu stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem samochodu, o którym mowa w § 1 umowy oraz że jest on wolny od wad 

prawnych i nie jest obciążony  prawami osób trzecich. 

2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu umowy,  o którym mowa w § 1,                               

a Sprzedający umożliwił mu swobodny przegląd pojazdu. Kupujący nie wnosi żadnych zastrzeżeń do stanu 

technicznego pojazdu, jego właściwości, jego wszystkich parametrów jak również  jego wyglądu. 

3. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenie numerowe VIN oraz zgodność z dowodem rejestracyjnym pojazdu i nie 

wnosi żadnych zastrzeżeń. 

§ 3 

1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty na rzecz  Sprzedającego ceny nabycia  pojazdu określonego w § 1 umowy w 

kwocie : ………………………………………………………………..złotych brutto. 

(słownie : …………………………………………………………………………………………………………………………..)   
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2.  Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego tj. Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w 

Słupsku, w ALIOR BANK S.A Słupsk, NR  03 2490 0005 0000 4520 9789 8379,  w terminie 7 dni od zawarcia 

niniejszej  umowy. 

3. Do czasu zapłaty przez Kupującego całości ceny określonej w ust.1  własność pojazdu pozostaje przy Sprzedającym. 

§ 4 

1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie  po stwierdzeniu przez  Sprzedającego zapłaty całości ceny 

nabycia przez Kupującego. Sprzedający zobowiązuje się wydać Kupującemu zapasowe kluczyki oraz wszelkie 

posiadane dokumenty dotyczące pojazdu. Strony na tę okoliczność sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy. 

2. Z chwilą wydania pojazdu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary z nim związane oraz ryzyko przypadkowej 

jego utraty lub uszkodzenia. 

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady przedmiotu sprzedaży oraz nie uzupełnia braków jego 

wyposażenia. 

§ 5 

W razie braku zapłaty w terminie określonym w § 3 ust. 2 Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej 

umowy i zatrzymania wpłaconego wadium. 

§ 6 

Wszelkie koszty związane zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Sprzedającego. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Kupującego i 

jeden egzemplarz dla Sprzedającego. 

 

  SPRZEDAJĄCY          KUPUJĄCY  

                 

 

 

 

 

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


