
Załącznik nr 2 

Umowa kupna - sprzedaży - wzór 

 

W dniu .................. 2022 r. w Bielsku Podlaskim pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim 17-100 przy ulicy 

Studziwodzkiej 37, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000064444; 

NIP 543-020-04-31; REGON 000151696; kapitał zakładowy w wysokości 21.699.500 zł,; 

reprezentowanym przez:  

1. Piotra Selwesiuka – Prezesa Zarządu 

2. Daniela Trofimiuka – Wiceprezesa Zarządu 

zwanym w treści umowy „Sprzedawcą” 

a  

Panem ......................, zamieszkałym w ................................. przy .........................,  

Nr i seria dowodu osobistego ................., PESEL: ............................. 

zwanym w treści umowy „Kupującym”, 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Sprzedawca sprzedaje na rzecz Kupującego  ................................................. marki ...................., nr 

rejestracyjny ............................, rok produkcji ......................................, nr identyfikacyjny (VIN). 

§ 2 

1. Strony ustaliły cenę za przedmiot umowy na: 

netto: ................. zł 

VAT 23%: ....................... zł 

brutto: ............................ zł  

(słownie: .......... złotych) 

2. Strony wyznaczają termin płatności 7 dni od dnia podpisania umowy i wystawienia faktury przez 

Sprzedawcę. 

3. Kwotę zakupu, pomniejszoną o wysokość wpłaconego wadium, Kupujący zobowiązany jest wnieść 

na rachunek bankowy Sprzedawcy, prowadzony w PEKAO Bank Pekao S.A.  

nr rachunku 55 1240 5211 1111 0000 4924 5437 

4. Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze 5430200431. 

§ 3 

1. Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży jest jego własnością, nie ma wad prawnych, nie 

mają do niej prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 

2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży  

i nie wnosi w tej kwestii zastrzeżeń. 

§ 4 

1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uiszczeniu przez Kupującego ceny sprzedaży określonej w 

§ 2 ust. 1. 

2. Z czynności wydania pojazdu zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy. 
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§ 5 

1. Strony Umowy zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych 

przez drugą stronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i 

technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane 

dotyczą, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), zapisami 

Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) lub innymi 

przepisami prawa polskiego.  

2. Dla celów związanych z wykonywaniem Umowy istnieje konieczność wzajemnego udostępnienia 

danych osobowych Stron Umowy, a jeżeli ma to zastosowanie, również ich przedstawicieli, osób 

wskazanych do kontaktu lub osób których dane będą przetwarzane w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy.  

3. Każda Strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych w RODO 

osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania się) treść 

klauzuli informacyjnej.  

4. Każda ze Stron będzie przetwarzała udostępnione jej dane osobowe na własną odpowiedzialność i 

w zgodzie z przepisami prawa. 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7 

Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

§ 8 

Wszystkie koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym opłatę od czynności 

cywilno-prawnych ponosi Kupujący. 

§ 9 

Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 

 

      SPRZEDAWCA:         KUPUJĄCY: 

 


