
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia nr 1/2022 

 

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY 

SAMOCHODU OSOBOWEGO TOYOTA RAV 4 - WZÓR 

 

zawarta dnia ....................................... w Opolu pomiędzy: 

Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 NIP: 7543023121, REGON 531412585 

reprezentowanym przez:  

Zarząd Powiatu Opolskiego. w imieniu którego działają: 

 

1…………………………………………………… 

 

2…………………………………………………… 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marioli Konachiewicz 

 

zwaną w treści umowy Sprzedającym 

a 

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

(zakres informacji: Wykonawca, PESEL i adres zamieszkania)  

zwanym w treści umowy Kupującym, będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu 

przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego1 

 

lub 

a 

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

(zakres informacji: Wykonawca, organ rejestrowy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, 

a w przypadku osoby fizycznej, w tym prowadzącej działalność gospodarczą również PESEL 

i adres zamieszkania)1, 

 

łącznie dalej zwane Stronami 

 

o następującej treści:  

§1 

Sprzedający oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem TOYOTY RAV 4, numer VIN: 

JTMREREVX0D063729 , rok produkcji: 2014 r., nr. rejestracyjny: OP6000E, stanowiącego 

przedmiot niniejszej umowy.  

§2 

1. Sprzedający oświadcza, że samochód określony w §1: 

a) jest wolna od wad fizycznych i prawnych, w tym praw osób trzecich, 

b) spełnia przesłanki dopuszczenia go do ruchu drogowego,                                           

    (badanie techniczne  ważne do dnia 03.12.2022 r.), 

c) posiada ubezpieczenie OC ważne do 08 12.2022 r.  

2. Sprzedający oświadcza ponadto, że przedmiot sprzedaży jest wolny od jakichkolwiek wad 

prawnych, w szczególności: 

a)  nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi ograniczonymi, w tym prawem zastawu; 

b)  jest wolny od wszelkich długów  oraz roszczeń osób trzecich; 

c)  nie występują w stosunku do niego żadne ograniczenia w rozporządzaniu; 

 
1 Niepotrzebne skreślić 



d) nie jest prowadzona względem przedmiotu sprzedaż egzekucyjna, sądowa lub 

administracyjna i nie ma podstaw do jej wszczęcia; 

e) nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest lub może być przedmiotowy 

pojazd; 

f) nie jest przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym 

charakterze; 

g) nie jest przedmiotem umów przedwstępnych lub zobowiązań. 

 

§3 

1. Kupujący oświadcza, że samochód widział, wnikliwie zapoznał się z jego stanem 

technicznym oraz nie zgłasza żadnych uwag i wątpliwości co do stanu technicznego 

pojazdu. 

2. Sprzedający przekazał informacje o stanie technicznym samochodu osobowego, marka: 

TOYOTA RAV 4 w ogłoszeniu o przetargu, w tym opinię rzeczoznawcy, a także udzielił 

odpowiedzi na wszystkie pytania Kupującego. 

 

§4 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód osobowy marki TOYOTA RAV 4  

za cenę ……… zł (słownie: ………………………………………..), przy czym wadium 

wpłacone w wysokości ......... zł (słownie: ………………………..) zaliczono na poczet 

ceny.  

2. Strony zgodnie ustaliły, że zapłata za samochód zostanie dokonana przelewem na konto 

Sprzedającego nr: ……………………………………….. w ciągu 7 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy na podstawie wystawionej faktury. Tytuł przelewu musi wskazywać 

jednoznacznie na niniejszą umowę (np. markę, numer VIN a także datę zawarcia umowy). 

3. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania przez 

Sprzedającego, pełnej wysokości ceny, o której mowa w ust. 1, na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

4. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedający przekaże Kupującemu posiadane przez 

niego rzeczy służące do korzystania z samochodu, które zostaną szczegółowo opisane 

w protokole zdawczo-odbiorczym, a także dokumenty niezbędne do rejestracji. 

5. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu niniejszej umowy aż do momentu 

uiszczenia przez Kupującego pełnej wysokości całości ceny, o której mowa w ust. 1. 

6. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu 30 dni od dnia jej zawarcia   

w przypadku niespełnienia przez Kupującego warunków, o których mowa w ust. 5,  

tj. nieuiszczenia przez Kupującego pełnej wysokości ceny, o której mowa w ust. 1. 

 

§5 

1. Koszty zawarcia niniejszej umowy, w szczególności należności publiczno-prawne, ponosi 

Kupujący. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Kupującego, a dwa zostają u Sprzedającego. 

4. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony 

poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla 

Sprzedającego. 

 

 

Sprzedający:                       Kupujący: 


