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WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY NR.…../2020 
(sprzedaż pojazdu samochodowego) 

 

 
W dniu ……………...…....2020 r. we Wrocławiu, pomiędzy: 
Gminą Wrocław z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551 - Miejskim 
Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Mącznej 3, 54-131 Wrocław, 
reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………….....…, 

zwanym dalej „Sprzedającym“,  

a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

zwanym dalej „Kupującym“, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………….…………. 

 

na podstawie przeprowadzonego postępowania nr MCUS.DZP.05118-01/2020 została zawarta umowa o 

następującej treści: 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż używanego samochodu osobowego - Volkswagen 
Transporter, zwanego dalej „przedmiotem sprzedaży”. 

2. Dane identyfikacyjne pojazdu:  

1) samochód osobowy: Volkswagen Transporter T4 2.5 TDI, 

2) numer rejestracyjny: DW 66713, 

3) rok produkcji: 1997, 

4) data pierwszej rejestracji: 29.10.1997, 

5) nr VIN: WV1ZZZ70ZWX046379, 

6) pojemność silnika: 2370, 00 cm3 , 

7) moc silnika: 57,00 kW, 

8) rodzaj paliwa: diesel, 

9) przebieg: 262771 km, 

10) kolor: biały,  

11) ubezpieczenie OC: ważne, 

12) badanie techniczne: pojazd nie jest dopuszczony do ruchu. 

3. Parametry techniczne i wyposażenie: 

1) rodzaj skrzyni biegów: manualna, 

2) napęd na przednie koła,  

3) liczba miejsc siedzących: 9, 

4) dwa komplety kluczyków,  

5) stan kabiny: zgodny z wiekiem auta, 

6) szyby otwierane mechanicznie, 

7) wspomaganie kierownicy, 

8) radio,  

9) ABS, 

10) Immobilizer, 

11) stan karoserii: zardzewiałe dziurawe podłoże, korozja nadkoli, 
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12) stan tapicerki: zużyta, 

13) alarm: brak,  

14) centralny zamek: brak,  

15) poduszki powietrzne: brak,  

16) klimatyzacja: brak. 

4. Stan techniczny:  

1) silnik sprawny,  

2) koło dmumasowe przy silniku do wymiany,  

3) linka sprzęgła do wymiany,  

4) zawieszenie z przodu do wymiany,  

5) Gałka dźwigni do wymiany,  

6) Należy wyspawać podwozie,  

7) Opony letnie – wyeksploatowane. 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
§ 2 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy: 
 

1) strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w kwocie:  
..........................................zł 

(słownie: ………………………….......................................................................................zł). 
2) kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powiększona o obowiązujący podatek 

od towarów i usług wynosi:  
……………………………………………..…zł  
(słownie:………………………………………………………………………………………………………………….………..…..zł).                   

 

2. Kupujący dokona płatności za pojazd samochodowy w dniu podpisania umowy na rachunek 
bankowy Sprzedającego - Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr 20 1020 5226 
0000 6602 0416 4604. 

3. Płatność, o której mowa powyżej, równa się wartości określonej w ust. 1 pkt 2 niniejszego 
paragrafu pomniejszonej o wartość wadium.  

4. Sprzedający wystawi fakturę VAT w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 
 

 
Zasady wydania przedmiotu sprzedaży 

§ 3 
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego należnej kwoty, 

o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.  
2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany w § 2 ust. 2 niniejszej umowy 

oraz po podpisaniu umowy wraz z załącznikiem.  

3. Miejscem wydania przedmiotu sprzedaży jest ul. Kaletnicza 8, 51-180 Wrocław (Dom Pomocy 
Społecznej).  

4. Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży, na kupującego przechodzi ryzyko uszkodzenia lub utraty 
pojazdu samochodowego. 

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w uzgodnionym terminie przez obie Strony umowy.  

6. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu. 

7. Czynności odbioru zostaną potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony 
umowy. 

8. Osobami upoważnionymi do wydania i odbioru przedmiotu sprzedaży oraz tym samym                 
do podpisania protokołu odbioru są: 

1) przedstawiciel Sprzedającego – Pani Jolanta Sulej Kierownik Działu Administracyjnego w Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8 (tel.: 71 325 41 53).  

2) kupujący/ przedstawiciel Kupującego - ………………………………………………………………………….. . 
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Oświadczenie Stron 

§ 4 
1. Sprzedający oświadcza, że Volkswagen Transporter stanowi jego własność i nie jest obciążony 

prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.  

2. Kupujący oświadcza, że znane mu są parametry oraz że zapoznał się dokładnie i szczegółowo ze 
stanem technicznym przedmiotu sprzedaży, o którym mowa w § 1 umowy. Kupujący jest 
świadomy, że pojazd jest w złym stanie technicznym i kwalifikuje się do gruntownego remontu i z 
tego tytułu  i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.  

3. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich 
żadnych zastrzeżeń. 
 

                                                            Koszty 
                                                               § 5 

      Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty uiszczenia 
      opłaty skarbowej oraz odebrania i transportu pojazdu, obciążają Kupującego. 

 
Zmiany umowy 

§ 6 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 7 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie spory wynikające z treści niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać                        

w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu 
na drodze polubownej w ciągu 30 dni od pisemnego zgłoszenia sporu drugiej stronie w sprawach 
niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy miejscowo dla Sprzedającego Sąd we Wrocławiu. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 – dla Sprzedającego, 1 – dla Kupującego. 

4. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są: Oferta (Załącznik nr 1), Protokół 
przekazania (Załącznik nr 2).  

   
   

SPRZEDAJĄCY:           KUPUJĄCY: 
 


