
Załącznik nr 2. 

UMOWA SPRZEDAŻY  POJAZDÓW 

 

zawarta w dniu …..................................... 2023 roku w Słupsku, pomiędzy: 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Słupsku, z siedzibą przy ul. Mierosławskiego 10, 

działającym na podstawie Zarządzenia nr 26/98 Wojewody Słupskiego z dnia 20 kwietnia 1998 roku w 

sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, NIP 839-25-19-119, Regon 770944590, 

reprezentowanym przez: 

Zbigniewa Sędzickiego – Dyrektora,  

zwanym dalej Sprzedającym, 

a 

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

z siedzibą przy ul. ….........................., działającym na podstawie wpisu 

do..............................................................., NIP: …....................., REGON …....................,  

reprezentowanym przez: 

…............................. – właściciela, Dyrektora 

zwanym dalej  Kupującym. 

 

 W wyniku przeprowadzenia przetargu publicznego i wyłonienia nabywcy samochodu osobowego 

marki …............. nr rejestracyjny …......................, zawarto umowę następującej treści : 

 

                                                                                    § 1 

1. Sprzedający oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodów osobowych: marka - ….............,  

model - …........, wersja - …..........., nr rejestracyjny - …............., rok produkcji - …............, nr identyfikacyjny 

- ….................., data pierwszej rejestracji - …...................r., data pierwszej rejestracji w kraju - …................r.   

2. Sprzedający oświadcza, że pojazd, o których mowa w ust. 1, jest  wolny od jakichkolwiek wad prawnych, 

w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń. 

 

§ 2 

1. Kupujący oświadcza, że dokonał oględzin pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 1.                                                                                                                       

2. Kupujący oświadcza, że zna i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu technicznego pojazdu, ich 

właściwości, wszystkich parametrów, a także jego wyglądu. 

 

§ 3 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje pojazd opisany w § 1 ust. 1 za cenę zaoferowaną w przetargu 

publicznym tj. …..................,00 zł. (słownie: …..............) złotych brutto, w tym VAT – VAT – nie podlega 

ustawie o Vat na podstawie Art.15 ust 6 Ustawy VAT. 

2. Kupujący za przedmiot umowy zapłaci Sprzedającemu kwotę wymienioną w § 3 pkt 1 przelewem na 

konto Sprzedającego w banku PEKAO S.A. I Oddział Słupsk, nr konta: 74 1240 3770 1111 0000 4068 

8730, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury. 

 



§ 4 

1. Wydanie przedmiotu umowy Kupującemu nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Słupsku, ul. Mierosławskiego 10 po wpłynięciu zapłaty na rachunek bankowy WORD Słupsk. 

2. Wydanie pojazdu wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego  

podpisanego przez Kupującego i Sprzedającego oraz po otrzymaniu i odbiorze całkowitym pojazdów nowo 

zakupionych przez WORD Słupsk i uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów. 

 

§ 5 

Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.  

 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszą umową, znajdują zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu 

Cywilnego.   

§ 8 

Strony ustalają, że właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających ze stosunku prawnego 

objętego niniejszą umową jest właściwy Sąd dla Sprzedającego.   

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną. 

 

 

            SPRZEDAJĄCY:                                         KUPUJĄCY: 

 

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

    /czytelny podpis/pieczątka/                                                                                                     /czytelny podpis/pieczątka/ 


