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UMOWA  KUPNA-SPRZEDAŻY  SAMOCHODU  NR ............ 
 

zawarta w dniu ……………………… w Masłowie pomiędzy: 
Gminą Masłów  z siedzibą Masłów Pierwszy ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, NIP: 657-25-38-821; 
REGON: 291010300, 
reprezentowanym przez: 
Wójta Gminy Masłów- Tomasza Lato 
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym” 
 

a 
 
Panem/Panią ……………………. legitymującym się dowodem osobistym seria……….. 
nr ………..… 
wydanym przez ………………..………. zamieszkałym…………………….…………………… 
zwanym w treści umowy „Kupującym”, 
o następującej treści: 

§ 1. 
 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu ciężarowego: 
marki DAEW./ANDO./INT Lublin II 0554 3,5t.. o numerze rejestracyjnym TKI 55MW,  
rok produkcji 1998, nr identyfikacyjny (VIN): SUL055414W0008755, przebieg: 11 726 km 

2. Kupujący został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego przetargu. 
 

§ 2. 
Sprzedający oświadcza, że: 

1. pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego wyłączną własność; 
2. samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz 

że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie stanowi on 
przedmiotu zabezpieczenia. 

§ 3. 
 

Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w § 1 pojazd. 
 

§ 4. 
 

Cenę sprzedaży samochodu zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą ustalono  
na kwotę......................... zł  słownie............................................................, z czego  456,00 zł stanowiło 
wadium zaliczone na poczet zaoferowanej ceny wpłacone w dniu ................... oraz pozostała część kwoty 
należnej do zapłaty w wysokości  .................. zł wpłacone zostanie  
w terminie 7 dni od podpisania umowy na konto Getin Noble Bank S.A. Nr 16 1560 0013 2383 6806 
6000 0003, z adnotacją: „Zakup samochodu strażackiego Lublin II 0554”. 

 
§ 5. 

 
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po podpisaniu 

umowy i dokonaniu przez oferenta wpłaty pełnej oferowanej kwoty na konto Gminy Masłów 
zgodnie z § 4 niniejszej umowy. 

2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, tj.: 
1) dowód rejestracyjny pojazdu, 
2) kartę pojazdu, 
3) książkę serwisową pojazdu, 
4) instrukcję obsługi pojazdu. 



Wzór umowy  do ogłoszenia sprzedaży samochodu marki Lublin II 0554 
Znak prowadzonego postępowania: OiSO.271.53.2017  
  

 
3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego 

przedmiotem sprzedaży. 
§ 6. 

 
1. Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan techniczny pojazdu opisanego w § 1 niniejszej umowy              

i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 
2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do 

nich żadnych zastrzeżeń. 
§ 7. 

 
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

 
 

§ 8. 
 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9. 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 10. 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
  SPRZEDAWCA:      KUPUJĄCY: 
 


