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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
 
 
 

 

Umowa sprzedaży  
nr ZB/PP/……  /……./2020 

 
 

zawarta w dniu ………2020 r., w Radomiu, pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 

z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorstw, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego  Warszawy w 

Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047499, 

kapitał zakładowy -  […]  zł, NIP: 796-00-12-796, REGON: 670673852, reprezentowaną przez: 

1………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………. 
 
zwaną dalej: „Sprzedającym” 
 

                                                                                                                                                                                                                                       
firmą ………………………………………… 
zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowaną/ym przez: 
 
1.  
 

§ 1 
1. Sprzedający oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem niżej wymienionego pojazdu: 

 
1.1. VW Transporter, nr boczny 239, nr rej., WR 55871, Nr VIN WV2ZZZ70, rok 

produkcji 1993, stan licznika 531 745 km 
     dalej łącznie zwany: „Busem”. 

    
2. Sprzedający oświadcza, że opisany w ust. 1 Bus  jest wolny od wad prawnych  

i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń, w tym nie jest  obciążony prawami  osób 
trzecich  

 
§ 2 

Kupujący oświadcza, że dokonał przeglądu technicznego,  sprawdził oznaczenie 
numerowe Busa i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do właściwości, parametrów,  wyglądu 
i stanu technicznego. 

 
§ 3 

1.  Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje Busa za cenę [….] zł netto ([…] zł brutto.    
2.  Kupujący należną kwotę uiści  przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego lub 

gotówką w kasie Spółki w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 
3.  Z tytułu niezapłaconej w terminie kwoty naliczane będą odsetki ustawowe. 
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4.  Kupujący zobowiązany jest zapłacić należną kwotę i odebrać zakupiony Bus, nie później 
niż w ciągu 7 dnia od dnia zawarcia niniejszej Umowy.  

5. W przypadku nie odebrania przedmiotu umowy w terminie , o którym mowa w § 3 ust. 4, 
wobec zwłoki Kupującego, Sprzedający będzie przechowywał Busa na koszt i ryzyko 
Kupującego, obciążając jednocześnie Kupującego kwotą po 50,00 zł brutto za każdy dzień 
zwłoki tytułem kosztów przechowywania.  

6. Po upływie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, na Kupującego przechodzi ryzyko 
przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy, a jeżeli Kupujący odbierze zakupionego Busa 
przed tym terminem  – od chwili  wydania. 

7. Sprzedający poza Busem, wyda Kupującemu  niezbędne dokumenty związane  
   z przedmiotem umowy. 

 
§ 4 

1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z realizacją niniejszej 
umowy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością,  
z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom, w imieniu którego działa 
Inspektor Ochrony Danych, dostępny pod adresem  e-mail: iod@mpk.radom.pl lub 
telefonicznie pod nr: (48) 385 52 00. 

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna na 
stronie internetowej Sprzedającego pod adresem: 

  http://www.mpk.radom.pl/index.php/o-spolce/ochrona-danych-osobowych/klauzula-   
 informacyjna  
 

§ 5 
1. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Sprzedającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 
 

     SPRZEDAJĄCY                                                       KUPUJĄCY 
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