
                                                      Załącznik nr 3 

 

UMOWA  Nr……………………………… 

zawarta w dniu …………............. 2020r.   

pomiędzy: 

 

Powiatem Łęczyńskim – Starostwem Powiatowym w Łęcznej  

 Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna 

NIP: 505 00 17 732 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

1) Przewodniczący Zarządu – Krzysztof Niewiadomski 

2) Wicestarosta – Michał Pelczarski 

zwanym dalej „Sprzedającym”, 

 

a  

 .......................................................................... 

 .......................................................................... 

 ......................... ................................................ 

zwaną/ym dalej ,,Kupującym” 

 

§ 1 

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ofertowego  

na sprzedaż samochodu marki Mercedes-Benz, Sprzedający będący właścicielem 

pojazdu oświadcza, że sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód marki Autobus 

marki Mercedes-Benz Sprinter 312 CDI 3,5t, nr rejestracyjny: LLE 03250  

Nr nadwozia: VIN: WDB9034631P801998 rok produkcji: 1998, kolor nadwozia: 

biały, stan licznika: 544003 km wraz z wyposażeniem wg protokołu przekazania, 

będącego załącznikiem do niniejszej umowy. 

2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad 

prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku  

do niego nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd, ani 

nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§2 

1. Cena sprzedaży samochodu zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą ustala się  

na kwotę …….. zł ( słownie: ……………………..złotych). 

2. Na poczet ceny zaliczona została kwota wpłaconego wadium w wysokości 

…………….. zł brutto ( słownie: ……………………………………………... 

złotych). 

3. Sprzedający oświadcza, że pozostałą kwotę ………..brutto zł ( słownie: ……………). 

Kupujący ureguluje w dniu …………. przelewem na konto:   numer rachunku:   

70 8741 0004 0007 8908 2000 0010. 

 

§3 

1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi z miejsca postoju w Łęcznej, Al. Jana Pawła  

II 95A, 21-010 Łęczna (Parking Starostwa Powiatowego) niezwłocznie po uiszczeniu 

przez Kupującego wynagrodzenia Sprzedającemu na podstawie protokołu zdawczo – 

odbiorczego z udziałem przedstawiciela Sprzedającego i Kupującego. 



2. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego 

ceny za pojazd. 

3. Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego 

dokumenty dotyczące pojazdu w tym Kartę Pojazdu, dowód rejestracyjny. 

 

§4 

1. Kupujący oświadcza, ze znany jest mu stan techniczny samochodu określonego  

w § 1 Umowy oraz, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do 

Sprzedającego. 

2. Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i dowodu rejestracyjnego  

i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.   

 

§5 

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

 

§6 

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§7 

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zatrzyma wadium wpłacone przez oferenta 

w trakcie trwania postępowania przetargowego. 

 

§8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego 

 

§9 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

  

 

 

 ________________________     ______________________ 

          Sprzedający                                                                                          Kupujący 


