
Projekt umowy 

 

Umowa Nr … /S/2020/ZST 

 

zawarta w dniu ………………….. w Białymstoku  pomiędzy: 

MIASTEM BIAŁYSTOK, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966-211-72-20 w imieniu 

którego występuje Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa 15-

879 Białystok ul. Stołeczna 21 Pani Renata Frankowska  

zwanym dalej „Sprzedającym”,  

a 

…………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Kupującym” o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż przez sprzedającego na rzecz Kupującego 

następującego pojazdu: 

Marka, typ, wersja                            Opel Movano 

Nr rejestracyjny             BI 45775 

Rok produkcji                                   2003 

Nr nadwozia /VIN                            VN1F9AUD529173437 

Przebieg                                            330153 

 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

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

postepowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia.   

§ 3 

1. Wartość pojazdu będącego przedmiotem umowy Strony ustaliły na kwotę ……… zł 

brutto (słownie: ………………… złotych). 

2. Od kwoty określonej w ust. 1 odjęta zostaje kwota  ……… zł brutto (słownie: 

……………… złotych) wpłacona tytułem wadium. Do zapłaty pozostaje kwota ……… 

zł brutto (słownie: …………………… złotych).  

 

§ 4 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Kupujący zobowiązuje się do 

dokonania na rzecz Sprzedającego zapłaty kwoty określonej w § 3 ust. 2 umowy, na 

podstawie wystawionej przez Sprzedającego  faktury VAT. Sprzedający przekaże 

Kupującemu fakturę VAT niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

2. Własność pojazdu wymienionego w §1 umowy przechodzi ze Sprzedającego na 

Kupującego z chwilą dokonania przez Kupującego na rzecz Sprzedającego zapłaty 

kwoty określonej w §3 ust. 2 umowy. Za dokonanie zapłaty uznaje się uznanie rachunku 

bankowego Sprzedającego. 



3. Pojazd wymieniony w §1 Sprzedający udostępni Kupującemu do odbioru niezwłocznie 

po dokonaniu zapłaty. Kupujący zobowiązany jest do odbioru pojazdu w terminie 7 dni 

od daty zapłaty. Wydanie pojazdu nastąpi w siedzibie Sprzedającego na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony. 

4. Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu posiadane przez niego dokumenty 

dotyczące pojazdu. 

 

§ 5 

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie posiada wad technicznych, które są mu znane i o których 

nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu. 

§ 6 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego. 

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w 

zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§8 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         (Sprzedający)                                                                          (Kupujący) 

 


