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UMOWA kupna – sprzedaży nr  

(projekt)  

 

Zawarta w dniu …………………..2019 r. w Opolu pomiędzy: 

Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, NIP 754-24-65-897, 

REGON 000276104 reprezentowanym przez: 

Panią dr Violettę Rezler-Wasielewską – Dyrektora 

zwanym dalej Sprzedającym, 

a*  

(imię i nazwisko)…………………………………………,zamieszkałym w …………………………… 

przy ul. …………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………  

……………………………………………………………………. KRS nr……………………………., 

NIP…………………..REGON……………….. 

zwanym w dalszej części umowy Kupującym,  

 

a* 

(imię i nazwisko)……………………………….…………, zamieszkałym w …………………………., 

przy ul……………….., legitymującym się dowodem osobistym nr ………………….wydanym przez 

…………………………….., PESEL …………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Kupującym,  

o następującej treści, w której Strony zgodnie oświadczają, że: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus 2812, rok produkcji 1993, data 

pierwszej rejestracji 30 lipca 1993 r. nr identyfikacyjny VIN 0071784, nr rejestracyjny OPH 3208, 

pojemność silnika 2502 ccm/38kW. 

§ 2 

1. Wartość ciągnika, o którym mowa w § 1 została ustalona w wyniku przeprowadzonego przetargu 

i wynosi brutto ……….…. zł. (słownie: …………………………………………….), którą 

Kupujący wpłacił przelewem na konto Sprzedającego  nr 40 1020 3668 0000 5302 0123 7502  do 

dnia podpisania umowy. 

2. Sprzedający wystawi fakturę VAT w dniu otrzymania wpłaty. 

§ 3 

1. Sprzedający oświadcza, że: 

1) ciągnik będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego wyłączną własność, 

2) ciągnik jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz 

że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie stanowi 

on przedmiotu zabezpieczenia. 

2. Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy 

na kwotę określoną w § 2 ust. 1 niniejszej umowy wraz z dowodem rejestracyjnym seria …….nr 

…………….. 

3. Kupujący wraz z podpisaniem umowy sprzedaży złoży wypowiedzenie warunków ubezpieczenia 

OC ze skutkiem wypowiedzenia wynikającym z art. 31 ustawy z dnia 22.05.2003 r. 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

§ 4  

1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny ciągnika i co do niego nie wnosi żadnych 

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

żadnych zastrzeżeń. 

3. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiot umowy jako towar używany nie podlega reklamacji. 

§ 5 

1. Strony ustaliły, że wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu wpłynięcia 

należności na konto wskazane w §  2 ust. 1, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.  

2. Miejsce wydania: ul. Muzealna 4, Łambinowice. 

3. Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z pojazdem: 

a) komplet oryginalnych kluczyków, 

b) dowód rejestracyjny ciągnika, 

§ 6 

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

umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.  

§ 7 

Sprzedający gwarantuje legalność pochodzenia pojazdu. 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

SPRZEDAJĄCY:       KUPUJĄCY: 

 


